Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

K004935
Spisová značka: 6K/38/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981,
bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1697, o návrhu
obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803,
právne zastúpený: TOMÁŠ KUŠNÍR s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, na vstup do
konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 v rozsahu postúpených pohľadávok
zapísaných v zozname pohľadávok pod por. č. 10.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004936
Spisová značka: 6K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: ADJUST - SERVIS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Rovniankova
12, 851 02 Bratislava, IČO: 31 696 686, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Marek Letkovský, Legionárska 1/C,
831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ADJUST - SERVIS s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 31 696 686
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ADJUST - SERVIS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Rovniankova 12, 851 02
Bratislava, IČO: 31 696 686.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom
kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1240.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
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).
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
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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
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 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
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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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004937
Spisová značka: 6K/10/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Robert Nagy, nar. 22.07.1972, Jadrová 3226/7,
821 02 Bratislava, št. občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Robert Nagy, nar.
22.07.1972, Jadrová 3226/7, 821 02 Bratislava, št. občan SR,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Robert Nagy, nar. 22.07.1972, Jadrová 3226/7, 821
02 Bratislava, št. občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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.

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 dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004938
Spisová značka: 2K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EDYPLUS s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01
Piešťany, IČO: 36 258 881, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GALLARD s. r. o., so sídlom Južná
trieda 123/A, 040 01 Košice (predtým Karadžičova 16, 821 08 Bratislava), IČO: 35 770 431
rozhodol
Súd konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GALLARD
123/A, 040 01 Košice, IČO: 35 770 431, zastavuje.

s. r. o., so sídlom Južná trieda

Súd vracia zložiteľovi preddavku: EDYPLUS s.r.o., so sídlom Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881,
nevyplatenú časť preddavku vo výške 1.659,70 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 129/2016
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004939
Spisová značka: 6K/64/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831
02 Bratislava, IČO: 45 310 629, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02
Bratislava, IČO: 45 310 629,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02
Bratislava, IČO: 45 310 629.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06
Bratislava, značka správcu S1314.
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
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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, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník
stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). 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).
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).
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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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).
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).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004940
Spisová značka: 2K/64/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Stavebné bytové družstvo pod Bôrikom, so sídlom
Pod Bôrikom 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 772 051, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ivan Čech,
nar. 28.12.1943, bytom Račianska 63, 831 12 Bratislava, t. č. trv. byt. Trenčianska 698/39 Bratislava, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Ján Kováčik, sídlo kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
značka správcu S 1557, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

6

Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

K004941
Spisová značka: 6K/71/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 6K/71/2016
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25 Kladno, Česká republika,
IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844
639, zastúpený Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o., so sídlom Micskiewiczova 9, 811 07 Bratislava,
IČO: 50 566 784

nariaďuje pojednávanie
na deň 24.03.2017
o 09:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 46 prízemie
na ktoré sa predvoláva:
dlžník: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844 639, zastúpený Advokátska
kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o., so sídlom Micskiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50 566 784

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
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dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 28.02.2017

Mgr. Angela Balázsová
sudca

Za správnosť vyhotovenia: B.Böhmová
e-mail: brigita.bohmova@justice.sk <mailto:lenka.hargasova@justice.sk>
telefón: 02/888 11 450
POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004942
Spisová značka: 6K/71/2016
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25 Kladno, Česká republika,
IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844
639, zastúpený Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o., so sídlom Micskiewiczova 9, 811 07 Bratislava,
IČO: 50 566 784
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

súd nariadil pojednávanie
na deň: 24.03.2017
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o 09:00

hod.

Vo veci
navrhovateľa - veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25 Kladno, Česká republika,
IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava
Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SK Tabák, s.r.o., so sídlom Športová 20, 900 24 Veľký Biel, IČO: 35 844
639, zastúpený Advokátska kancelária - JUDr. Tomáš Havlík, s.r.o., so sídlom Micskiewiczova 9, 811 07 Bratislava,
IČO: 50 566 784
súd nariadil pojednávanie
na deň: 24.03.2017
-------------------------------------------------

o 09:00

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 46

hod.

prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: RED FIELD s.r.o., so sídlom Zvoleněves 44, 273 25
Kladno, Česká republika, IČO: 256 04 643, zastúpený: Peter Duman, bytom Mierová 60, 821 05 Bratislava

V Bratislave dňa: 28.02.2017
Angela Balázsová
sudca

Mgr.

Za správnosť vyhotovenia: B. Böhmová

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575
e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

Okresný súd Bratislava I dňa 28.2.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004943
Spisová značka: 3R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Provit SK, s.r.o., so
sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu S207, o výmene správcu na prvej schôdzi veriteľov,
rozhodol
Súd o d v o l á v a : JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu
S207, z funkcie správcu úpadcu: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Provit SK, s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04
Bratislava, IČO: 36 762 300: Bankruptcy & Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 81 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, značka správcu S1169.
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. Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K004944
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Táňa Tarábková, Medená 14, 811 02 Bratislava,
likvidátor spoločnosti UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31 339 085, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31
339 085
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31 339 085,
predbežného správcu: AB restructuring, k.s., Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1611.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.2.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K004945
Spisová značka: 3R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Provit SK, s.r.o., so sídlom
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 762 300, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu S207, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka
správcu S207, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 €.
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 1.3.2017
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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K004946
Spisová značka: 6K/56/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom
Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8,
811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KESAT, s.r.o., so sídlom
Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava, IČO: 36 236 420,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: KESAT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 70, 821 02
Bratislava, IČO: 36 236 420.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku
15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554.
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 je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako
zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť
spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s
prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal
jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na
trovy toho, kto odvolanie urobil.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
8.
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správcovi
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ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
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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.
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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12.
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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
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).
17.
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).
18.
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).
19.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20.
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).
21.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22.
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).
23.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24.
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).

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 dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K004947
Spisová značka: 6K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s
r.o., so sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, IČO: 00 604 542, právne zastúpený: Advokátska kancelária Patassy,
s.r.o., so sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 36 806 412, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: VAJNORSKÁ REAL s. r. o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 521 534
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004948
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Valéria Némethová, nar. 28. 02. 1974, bytom 991
08 Chrastince, Chrastince 34, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd návrh z a m i e t a .
V r a c i a navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eura,
evidovaného pod položkou D19, položka registra 13, rok 2017, pod číslom účtovného dokladu 18. II. 2017, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na súde proti
ktorého rozhodnutiu smeruje.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). /§ 363 CSP/
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje, e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 1, 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004949
Spisová značka: 2K/84/2016
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Mesto Lučenec, so sídlom 984 01 Lučenec,
Novohradská č. 1, IČO: 00 316 181, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka - LCTEX, spol. s r.o.,
so sídlom 984 01 Lučenec, Gemerská cesta 1, IČO: 36 030 295, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou
PIHORŇA & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Hrnčiarska 29, 040 01 Košice, takto
rozhodol
I Súd návrh z a m i e t a .
II Súd p r i z n á v a dlžníkovi náhradu trov konania vo výške 100 %.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na súde proti
ktorého rozhodnutiu smeruje.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). /§ 363 Csp/
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí,
c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje, e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 1, 2 Csp).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.02.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K004950
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa SHER HOLDING LTD, so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233 na veriteľa NIKOS INVEST s.r.o., so sídlom A. Wágnera
32, 984 01 Lučenec, IČO: 45 686 840 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 16. 02. 2017, v rozsahu
postúpených pohľadávok, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 17 až 42 a pod č. 106 až 121
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K004951
Spisová značka: 31K/5/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K/5/2017
PREDVOLANIE
V spore
navrhovateľa - veriteľa: ECHSYS, s.r.o., IČO: 35 954 949, so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra, zast. AK Balara,
s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : BP BAU, s.r.o., IČO: 34 112 596, so sídlom Železničiarska 44, 949 01
Nitra
predvolávame Vás na pojednávanie 24.04.2017 o 09.30 hod. na č.dv. 17, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 17 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ďalšom pojednávaní
zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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.
Obchodný
vestník 46/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.03.2017
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!
V Nitre, dňa

28.02.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004952
Spisová značka: 31K/5/2017
Spisová značka: 31K/5/2017
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
V spore
navrhovateľa - veriteľa: TECHSYS, s.r.o., IČO: 35 954 949, so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra, zast. AK Balara,
s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : BP BAU, s.r.o., IČO: 34 112 596, so sídlom Železničiarska 44, 949 01
Nitra
súd nariadil pojednávanie
na deň
24.04.2017
o 09.30
-------------------------------------------------------------

hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.17/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- ELEKT s.r.o., so sídlom D. Štúra 4397/5A, 926 01 Sereď
- Liptai - STAVMAT s.r.o., so sídlom 930 31 Vojka nad Dunajom 173
V Nitre, dňa 28.02.2017

Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
OKRESNÝ SÚD NITRA, Štúrova ul. 9, PSČ 949 68, tel. 037/6525 221-2, fax: 037/6526633
e-mail: podatelnaOSNR@justice.sk <mailto:podatelnaOSNR@justice.sk>
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, 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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K004953
Spisová značka: 31K/5/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : TECHSYS, s.r.o., IČO: 35 954 949, so sídlom Štúrova 140,
949 01 Nitra, zast. AK Balara, s.r.o., so sídlom Košická 56, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníka : BP BAU, s.r.o., IČO: 34 112 596, so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest
odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K004954
Spisová značka: 27K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., so sídlom
Bratislava, Námestie SNP č. 10, IČO: 36 543 381, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Tomáš Kozovský, so
sídlom Bratislava, Björnsonova č. 8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEDFIN-lízing, a.s., so
sídlom Želiezovce, Komenského č. 36, IČO: 35 826 584, ktorého správcom je: G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom: Levice, SNP č. 56, IČO: 47254831, o odmene a výdavkoch predbežného
správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom: Levice,
SNP č. 56, IČO: 47254831, odmenu v sume 663,88 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 294,81 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom: Levice, SNP č. 56, IČO:
47254831, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov, spolu v sume 958,69 eur, a to z preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod
položkou denníka D 19 - 81/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
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 môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 28.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004955
Spisová značka: 27K/29/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Helena Hajnalová, nar. 10.01.1959, bytom Tvrdošovce,
Gorkého č. 1020/82, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Helena Hajnalová, nar. 10.01.1959, bytom
Tvrdošovce, Gorkého č. 1020/82, takto
rozhodol

I/ U s t a n o v u j e Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom: Bratislava, Rudnayovo námestie č. 1, IČO: 35959665, za
predbežného správcu dlžníkovi: Helena Hajnalová, nar. 10.01.1959, bytom Tvrdošovce, Gorkého č. 1020/82.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004956
Spisová značka: 27K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mikuláš Hencz, nar. 14.12.1967, bytom Chotín č. 315, o určení paušálnej
odmeny správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a správcovi, JUDr. Zuzane Szabóovej, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8, paušálnu
odmenu v sume 663,88 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
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I/ P r i z n á v a správcovi, JUDr. Zuzane Szabóovej, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8, paušálnu
odmenu v sume 663,88 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu, JUDr. Zuzany Szabóovej, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, L. Kassáka č. 8, paušálnu odmenu vo výške
479,96 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného
súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 84/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004957
Spisová značka: 27K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503.
II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.
50440616.

Ustanovuje do funkcie správcu: RESKON, k.s., so sídlom: Lučenec, Ulica Dr. Herza č. 12, IČO:

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/25/2016.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / v ďalšom texte len ZoKR / ). Doručenie
prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Peter
Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska Blatnica č. 503, 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 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
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neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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 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. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať
okrem všeobecných náležitostí návrhu (§ 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
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 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004958
Spisová značka: 27K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115,
zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Levice, Ľ. Štúra
č. 19, IČO: 47256401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom
Domadice č. 115, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115,
zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Levice, Ľ. Štúra
č. 19, IČO: 47256401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom
Domadice č. 115, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e Ing. Jana Fülöpová, so sídlom: Nitra, Štefánikova trieda č. 79, za predbežného správcu
dlžníkovi: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004959
Spisová značka: 27K/5/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: HOOK SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Gerlachov č. 37, IČO:
36696820, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom Stará Ľubovňa, Garbiarska č. 20, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DOS - stav, s.r.o., so sídlom Levice, Kpt. Nálepku č. 80, IČO:
36549070, takto
rozhodol
I/ Z a s t a v u j e konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DOS - stav, s.r.o., so sídlom Levice,
Kpt. Nálepku č. 80, IČO: 36549070.
II/ V r a c i a navrhovateľovi zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume
1.659,70 eur.
III/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia navrhovateľovi
vrátila preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eur zaplateného na účet
Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 21/2017.
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 28.2.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K004960
Spisová značka: 1K/7/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, trvale bytom Lesná
398/5, 086 33 Zborov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, trvale bytom Lesná 398/5, 086 33
Zborov.
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 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 28.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský,
K004961
Spisová značka: 1K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BRIT Restaurant s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Okružná 785/24, Poprad 058 01, IČO: 36 718 530, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BRIT Restaurant s.r.o. v likvidácii, so sídlom Okružná 785/24, Poprad 058
01, IČO: 36 718 530.
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,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
d) konanie o zrušení spoločnosti
likvidácie
sa zákonov
prerušuje,
a o zmene a bez
doplnení
niektorých
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
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a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania
o výkon
rozhodnutia
konania saaprerušujú,
Obchodný
vestník
46/2017 alebo exekučné Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.03.2017
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 1.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004962
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Mgr. Anna Bačová, nar. 08.07.1972,
bytom Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Mgr. Anna Bačová, nar. 08.07.1972, bytom Viničná 419/26, 093 01
Vranov nad Topľou.
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 28.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K004963
Spisová značka: 1NcKR/7/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Sersen, nar. 05.03.1963, bytom
Partizánska 697/73, 058 01 Poprad o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Roman Sersen, nar. 05.03.1963, bytom Partizánska 697/73, 058 01 Poprad od
pohľadávok, ktoré vznikli do 08.10.2008 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné
obdobie dlžníka:
Roman
Sersen,
nar. 05.03.1963,
Partizánska
697/73, vestníku
058 01 Poprad.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákonabytom
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Marty Maruniakovej,
so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov
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O d d l ž u j e dlžníka: Roman Sersen, nar. 05.03.1963, bytom Partizánska 697/73, 058 01 Poprad od
pohľadávok, ktoré vznikli do 08.10.2008 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: Roman Sersen, nar. 05.03.1963, bytom Partizánska 697/73, 058 01 Poprad.
Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Marty Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov
200/33, 089 01 Svidník.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K004964
Spisová značka: 22K/9/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. arch. Ján Cimra,
nar. 08.04.1951, trvale bytom Nad tehelňou 6, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Ing. arch. Ján
Cimra - ARKáDA, s miestom podnikania Kniežaťa Pribinu 22, 911 01 Trenčín, IČO 11 771 259, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e sa konkurz na majetok dlžníka Ing. arch. Ján Cimra, nar. 08.04.1951, trvale bytom Nad tehelňou
6, 911 01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Ing. arch. Ján Cimra - ARKáDA, s miestom podnikania
Kniežaťa Pribinu 22, 911 01 Trenčín, IČO 11 771 259.
II. Do funkcie správcu sa u s t a n o v u j e
Trenčín, značka správcu S 1395.

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01

III. U k l a d á sa 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. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/9/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VI. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
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zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada
(§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na
prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VIII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd, a to písomne v troch
vyhotoveniach. (§ 19 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej
veci sa týka a čo sa ním sleduje, podpis, spisová značka konania) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). (§ 127, § 363 Civilného sporového poriadku)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
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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Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Obchodný vestník 46/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.03.2017
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 1.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K004965
Spisová značka: 40K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marta Trníková, nar. 29.09.1959,
trvale bytom 958 03 Pažiť 103, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017
01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, práv. zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803 sa
vyzýva, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť
návrhu na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 20.02.2017 k sp. zn. 40K/27/2015
nasledovne:
je potrebné predložiť originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu Zmluvy o postúpení pohľadávok č.
21/2016 zo dňa 19.04.2016 uzavretej medzi postupcom Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. so sídlom Bajkalská 30, 829
48 Bratislava, IČO 31 335 004 a postupníkom EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
IČO 35 724 803 (spolu s Prílohou č. 1 k tejto zmluve), na ktorej budú úradne osvedčené podpisy oboch zmluvných
strán.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.)
Okresný súd Trenčín dňa 1.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K004966
Spisová značka: 31K/22/2008
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GASTROTOP, a.s., IČO: 36
228 931, Moravská č. 898, 908 48 Kopčany, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa,
vložka č. 10082/T, správcom ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie Nám. Slobody č. 2, 909 01
Skalica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: BEGRAM s.r.o., IČO: 36 345 768, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: BEGRAM s.r.o., IČO: 36 345 768, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava, namiesto pôvodného veriteľa: CASTIS invest a.s., IČO: 35 969 245, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 224 865,83 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, 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.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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 potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
Obchodný vestník 46/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 07.03.2017
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.2.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K004967
Spisová značka: 28R/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36
274 321, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 17422/T, o návrhu na
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol

Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok,
IČO: 36 274 321.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004968
Spisová značka: 23K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE
s.r.o., IČO 44927631, Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, o žiadosti správcu o
poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie: Bratislavská
17/26, 924 01 Galanta, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 799,65 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 799,65 eur evidovaného pod pol. reg. D19 96/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004969
Spisová značka: 23K/35/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Anton Mošať, nar. 23.2.1989, Na pažiti
1472/6, 908 41 Šaštín - Stráže, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav Šefčík PhD., so sídlom kancelárie
Vydáva
spravodlivostič.k.:
Slovenskej
republiky -podľa
200/2011 Z. z.zverejneným
o Obchodnom vestníku
Podjavorinskej
37/1,Ministerstvo
Trnava, uznesením
23K/35/2015
243 zákona
zo dňač.20.01.2017,
v Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vestníku dňa 27.01.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Anton Mošať, nar. 23.2.1989, Na pažiti
1472/6, 908 41 Šaštín - Stráže, správcom majetku ktorého je Ing. Miroslav Šefčík PhD., so sídlom kancelárie
Podjavorinskej 37/1, Trnava, uznesením č.k.: 23K/35/2015 - 243 zo dňa 20.01.2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 27.01.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K004970
Spisová značka: 23K/38/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Čačala, nar. 12.6.1977, Ulica L.
v. Beethovena 5649/21, Trnava, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., P. Pazmáňa 51/19,
927 01 Šaľa, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eur.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004971
Spisová značka: 23K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIND & NES, s.r.o., IČO 44638817,
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23336/T
správcom ktorého je: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava, o odmene
správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3,
Trnava, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004972
Spisová značka: 23K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIND & NES, s.r.o., IČO 44638817,
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23336/T
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
správcom ktorého je: Trnavský
dom, zákonov
k.s., sona
sídlom
Námestie
SNP 3, Trnava, o žiadosti
a o zmene správcovský
a doplnení niektorých
svojomkancelárie:
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIND & NES, s.r.o., IČO 44638817,
Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23336/T
správcom ktorého je: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava, o žiadosti
správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 633,09 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 633,09 eur evidovaného pod pol. reg. D19 49/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 28.2.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004973
Spisová značka: 25K/7/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Hlavná
899/62, 922 41 Drahovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného tunajšiemu súdu dňa 14.02.2017, a to tak, že doloží
§
zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zoznamu majetku, ktoré
musia byť tiež podpísané, a to dvojmo, pričom pred prvý list zoznamu majetku vloží podpísané (podpis musí byť
úradne osvedčený) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "vyhláška"),
§
zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zoznamu záväzkov, ktoré
musia byť tiež podpísané, a to dvojmo, pričom pred prvý list zoznamu záväzkov vloží podpísané (podpis musí byť
úradne osvedčený) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky,
§
zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom spolu s ostatnými listami zmluvného zoznamu, ktoré
musia byť tiež podpísané, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu
záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv, a to dvojmo, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží
podpísané (podpis musí byť úradne osvedčený) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 3 vyhlášky, inak súd návrh navrhovateľa odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.2.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K004974
Spisová značka: 28K/3/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radislava Piknová, nar. 24.08.1971,
Legionárska č. 1125/5, 926 01 Sereď, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Radislava Piknová, nar. 24.08.1971, Legionárska č.
1125/5, 926 01 Sereď.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K004975
Spisová značka: 1K/33/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Graňák VKP-MONT, Zábiedovská
39, 028 01 Brezovica, IČO: 37 048 945, nar. 28.05.1971, správcom ktorého je: Ing. Jana Kovačková, so sídlom
kancelárie: Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny, takto

rozhodol
P r i z n á v a správcovi: Ing. Jane Kovačkovej, so sídlom kancelárie: Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 5.576,58 eura.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v
akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V
sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu
možné a účelné.

V Žiline, dňa 28. februára 2017
Mgr. Antónia Ďuranová
vyššia súdna úradníčka

Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K004976
Spisová značka: 2K/4/2017
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 Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Miroslav Polonec, nar. 06.01.1967, bytom Žabokreky
65, 038 40 Žabokreky, (do 9.6.2016 podnikajúci pod pobcodným menom Miroslav Polonec MIPO, s miestom
podnikania Žabokreky 65, 038 40 Žabokreky) o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Miroslav Polonec, nar. 06.01.1967, bytom Žabokreky 65, 038 40
Žabokreky
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K004977
Spisová značka: 7K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alena Janurová, nar. 07.04.1962, bytom Skalka 212/3, 013
11 Lietavská Lúčka, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Alena Janurová, nar. 07.04.1962, bytom Skalka 212/3, 013 11 Lietavská
Lúčka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú 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.

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 Žilina dňa 28.2.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K004978
Spisová značka: 6K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mária Horinková, nar. 10.10.1958,
trvale bytom: 028 01 Trstená 0, adresa pre doručovanie: Pod Stráňou 851, 028 01 Trstená, správcom ktorého je:
JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Priznáva správcovi JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K004979
Spisová značka: 6K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Rastislav Gonšenica, nar.
24.10.1975, trvale bytom: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom: Rastislav
Gonšenica RAGON, s miestom podnikania: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo, IČO: 37387189, na návrh
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
v y z ý v a dlžníka, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia:
-

písomne sa vyjadril k vyjadreniu veriteľa, doručeného súdu dňa 23.02.2017,

-

uviedol ďalšie skutočnosti,

označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd nemusí prihliadnuť.
Vyjadrenie k vyjadreniu dlžník predloží s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal
na súde a aby každá strana dostala jeden rovnopis.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
zákona č.vydané
200/2011vZ.lehote
z. o Obchodnom
sťažnosť. Sťažnosť
môže podať
ten, v koho
neprospech
bolo
uznesenie
15 dní odvestníku
doručenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez
nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd32
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez
nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú
uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a
hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila
včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších
úkonov súdu (§ 153 v spojení s § 149 CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr
do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí ( 154 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 28.2.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K004980
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, bytom Za traťou
606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 08.12.2009 podnikajúca pod obchodným menom Jarmila Vojkovičová - ADJA adidas, s miestom podnikania Za traťou 606/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 287 728, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, bytom Za traťou 606/4, 031 04
Liptovský Mikuláš.
II. Ustanovuje správcu: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 8K/1/2017. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
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skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, 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 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to 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. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 1.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K004981
Spisová značka: 8K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Edita Gerátová, nar. 31.05.1959, bytom 023 12
Svrčinovec 809, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom podnikania 023
12 Svrčinovec 809, IČO: 47 466 511, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mgr. Edita Gerátová, nar. 31.05.1959, bytom 023 12 Svrčinovec 809.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
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.
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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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 Žilina dňa 1.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, 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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K004982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO-BIO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 607
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016 S
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku
JUDr. Nataša Kučerová, správca úpadcu PRO-BIO s.r.o., so sídlom Partizánska č. 8, 071 01 Michalovce, IČO:
36 216 607, vedenom na Okresnom súde Košice I. sp. zn. 32K/15/2016 v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje svoj zámer zostaviť
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mlynárska 15, 040 01
Košice, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 hod. do 13.00. hod. Pre účely nahliadnutia do
zoznamu pohľadávok je potrebné si dohodnúť termín vopred so správcom na tel. čísle 0907 971 952.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý veritelia a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 01.03.2017
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K004983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov v
zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti oddeleným podstatám zabezpečeného veriteľa ČSOB a.s.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažkov z oddelených podstát zabezpečeného veriteľa
ČSOB a.s. .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
V zmysle § 96 ods.4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné do neho nahliadať v sídle správcu,
po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.

JUDr. Juraj Špirko, správca

K004984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kondlla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2017 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale
bytom Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
uvedenej adrese sídla správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla správcu, elektronickou poštou
na adrese babela@slovanet.sk alebo telefonicky na čísle 0907 317 505.
V Považskej Bystrici, 28.2.2017
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K004985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kondlla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2017 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

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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Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu oznamujem, že na majetok
úpadcu Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá bol uznesením
Okresného súdu Trenčín spisová značka : 40K/3/2017 zo dňa 20.02.2017 vyhlásený konkurz a za správcu bol
ustanovený Mgr. Ing. Miroslav Babeľa; uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 40/2017 dňa 27.02.2017 pod číslom K004342.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca, Centrum
27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k spisovej značke 40K/3/2017 (§ 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).
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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
6. 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).
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). 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).
7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). 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). 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).
8. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
9. 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
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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). 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).
10. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). 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. 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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží
súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie
súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
13. 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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
V Považskej Bystrici dňa 28. 02. 2017
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 29th 2000, as the bankruptcy trustee, I
am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr. 40K/3/2017, dated February 20th
2017, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Bankrupt : Marián Kondlla, born on July 7th 1971,
address Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá and the trustee Mgr. Ing. Miroslav Babeľa was appointed. The
resolution of District Court Trenčín was published in the Commercial Bulletin Nr. 40/2017 on February 27th 2017 by
Nr. K004342.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Ing. Miroslav Babeľa,
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3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Ing. Miroslav Babeľa,
trustee, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court - Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak
republic to the Nr. of proceeding 40K/3/2017 (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
7. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
8. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
9. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA). In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
10. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy,
but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this
consequencce was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property,
which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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12. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of
the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that
they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain
delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
In Považská Bystrica, on February 28th 2017
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, bankruptcy trustee

K004986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Mgr. Imrich Šimulák, sídlo kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca , správca konkurznej podstaty úpadcu: Martina
Lukačiková, bytom Martina Hattalu, 2053/20, 026 01 Dolný Kubín, narodená 13. 11. 1977 v zmysle § 96 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 96 ods. 3
ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 3K/13/2015 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č., mobil: 0904366544, prípadne e-mailom na:
simulaki@centrum.sk v úradných hodinách sídle správcu.
V Čadci, dňa 02.03. 2017
Imrich Šimulák, správca
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K004987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ružena Agrikolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 3860/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU

V súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení platnom o účinnom v čase vyhlásenia
konkurzu (ďalej aj len „ZKR“) Vám týmto ako zástupcovi veriteľov v konkurznej veci úpadcu: Ing. Ružena
Agrikolová, nar. 31. 10. 1953, bytom Hodžova 3860/10, 036 01 Martin, ktorá sa vedie na Okresnom súde Žilina
pod č. k. 3K/13/2015, predkladáme nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej
podstaty úpadcu:

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Žilina uznesením č. k. 3K/13/2015 zo dňa 19. 10. 2015 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Ing.
Ružena Agrikolová, nar. 31. 10. 1953, bytom Hodžova 3860/10, 036 01 Martin (ďalej len „úpadca“) a ustanovil za
správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, S1546, so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca (teraz ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca) (ďalej len „správca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 205/2015
dňa 26. 10. 2015.

MAJETOK ÚPADCU:

V zákonom stanovenej lehote vyhotovil správca dňa 28. 12. 2015 súpis majetku v súlade s § 76 a nasl. ZKR, a to na
základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, pričom súpis majetku všeobecnej podstaty pozostával z 1
súpisových zložiek majetku, a to nasledujúco:

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
p.
Súpisová
Popis majetku
č.
hodnota
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, právny titul: nespotrebovaný
1. preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88 EUR
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Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 250/2015 zo dňa 31. 12. 2015.

Okresný súd Žilina vyplatil úpadcovi k rukám správcu nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu na základe uznesenia, a to vo výške 663,88 EUR, ktorý bol správcovi vyplatený
prostredníctvom učtárne Okresného súdu Žilina.

Listom zo dňa 29. 10. 2015 správca vyzval Sociálnu poisťovňu – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
na vykonávanie zrážok z príjmu úpadcu v súlade s § 276 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov a zároveň Sociálnu poisťovňu – ústredie, ako platiteľa časti príjmu vyzval na
posielanie časti príjmu, ktorá je postihnuteľná výkonom rozhodnutia, priamo na konkurzný účet úpadcu.

Úpadca sa stal účastníkom dedičského konania na základe, ktorého pribudla do konkurznej podstaty pohľadávka
vyplývajúca z dedičstva vo výške 4.000,-€. Dlžníkom predmetnej pohľadávky sa stala Lucia Agrikolová, rod.
Agrikolová, nar. 23. 06. 1982, bytom Pezinok, 1. Mája 1234/39. Osvedčenie o dedičstve zo dňa 7.10.2016 číslo
konania súdu 17 D 484/2015, spisová značka notára Dnot 218/2015 je súčasťou správcovského spisu. Dlžník
predmetnú pohľadávky po výzve správcu uhradil.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca doplnil súpis všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné súpisové
zložky majetku:

Súpis majetku podstát úpadcu:
p.
Súpisová
Popis majetku
č.
hodnota
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
2.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 12/2015-02/2016
148,30 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
3.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 03/2016
74,57EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: JUDr. Margita Rojčeková, exekútor, právny titul: preplatok z exekučného konania EX
4.
112,77 EUR
625/04
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
5.
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 4 – 9/2016
447,42 EUR
6. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Lucia Agrikolová, právny titul: osvedčenie o dedičstve 17 D 484/2015
4.000 EUR
7. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
223,71 EUR
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 10-12/2016
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny
8.
74,57 EUR
titul: zrážka z príjmu úpadcu za 1/2017

Doplnenia súpisov všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 66/2016 zo dňa 07. 04. 2016,
OV 193/2016 zo dňa 07. 10. 2016, OV 197/2016 zo dňa 13. 10. 2016, OV 23/2017 zo dňa 02. 02. 2017.

Speňažovanie všeobecnej podstaty

Speňažovanie súpisu všeobecnej podstaty bolo vykonané správcom v súlade s § 91 ZKR a to:
- zabezpečením a prijímaním plnení z úpadcových peňažných pohľadávok, čím správca získal peňažné prostriedky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- zabezpečením a prijímaním plnení z úpadcových peňažných pohľadávok, čím správca získal peňažné prostriedky
v celkovej výške 5.745,22 EUR.

Pohľadávky proti podstate

V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky a iné hotové výdavky).

Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a násl. ZKR.

Dňa 25. 01. 2017 správa v zmysle § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením konečného rozvrhu z výťažku zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV 20/2017 zo dňa 30. 01. 2017.

Správca teda v priebehu konkurzu uhradil a zaradil k majetku všeobecnej podstaty nasledovné pohľadávky
proti podstate:
ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate
§ 87 ods. 1
Paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
písm. a) ZKR

suma

uhradené neuhradené

663,88 € 663,88 € 00,00 €

§ 87 ods. 1 Služby spojené s ukončením konkurzného konania (bankové poplatky, poštovné, poplatky
písm. c) ZKR za poukazovanie platieb)
50,00 €
§ 87 ods. 1
Poštovné
78,40 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1
Poplatky za vedenie konkurzného účtu úpadcu
89,26 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1 Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania –
50,00 €
písm. c) ZKR kancelárske potreby
Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. d) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
§ 87 ods. 1
poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zo
písm. a) ZKR
9,02 €
všeobecnej podstaty
§ 87 ods. 1
Cestovné náklady správcu
97,36 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku zo mzdy, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., vo
48,43 €
písm. a) ZKR výške 5 %
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku pohľadávky dedičstva, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005
200,00 €
písm. a) ZKR Z. z., vo výške 5 %
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku pohľadávky exekútora JUDr. Margita Rojček, podľa § 17, ods. 2
písm. a) ZKR vyhlášky č. 665/2005 Z. z., vo výške 5 %
5,64 €
§ 87 ods. 1
Celková Odmena správcu z výťažku 254,07 €
písm. a) ZKR
1 291,99
SPOLU
€

0,00 €

50,00 €

0,00 €

78,40 €

89,26 €

0,00 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

9,02 €

0,00 €

97,36 €

0,00 €

48,43 €

0,00 €

200,00 €

0,00 €

5,64 €

753,14 € 538,85 €

Celková výška vzniknutých a priradených pohľadávok proti podstate činí sumu vo výške 1546,06 €

II.
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Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma čistého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty učená na uspokojovanie
nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 4.199,16 EUR. Táto suma vznikla po odpočítaní
pohľadávok proti podstate priradených a uspokojených z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.

Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov sme rozdelili medzi nezabezpečených veriteľov
nasledovným spôsobom:

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznané pohľadávky
Veriteľ
všeobecnej podstaty
SR – Krajský súd v
1.
1.414,84 €
Bratislave
Slovenská konsolidačná, a.
2.
13 318,82 €
s.
3. Mesto Martin
33,18 €
4. SR – Daňový úrad Žilina 321,64 €
5. RECLAIM, a. s.
10 505,55 €
6. POHOTOVOSŤ, s. r. o.
983 €
GENERAL FACTORING,
7.
23 726,76 €
a. s.
EOS KSI Slovensko, s. r.
8.
25 152,79 €
o.
9. ČSOB, a. s.
250,77 €
10. Mgr. Janka Zambojová
27 052,27 €
11. SECAPITAL S.á.r.l.
30,46 €

veriteľov

na

vyplatenie

zo pomer
(%)

uspokojenia Suma na uspokojenie (---%)

1,38

57,80 €

12,96

554,10 €

0,03
0,31
10,22
0,96

1,36 €
13,14 €
429,17 €
40,16 €

23,08

969,28 €

24,47

1 027,54 €

0,24
26,32
0,03

10,24 €
1 105,13 €
1,24€

III.
Záver

V súlade s § 101 ods. 1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie predloženého
návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorá začne plynúť odo dňa
zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej
správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho
vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
v Čadci dňa 01.03.2017
Imrich Šimulák - správca

K004988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/53/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra ako správca úpadcu: Renáta Marušková, nar.:
12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa: 18.04.2017 o 08:30 hod. v sídle správcu na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.
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 ZKR
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 08:00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia aj plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K004989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Zrážka z predčasného starobného dôchodku v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za február 2017
vo výške: 328,06 €.
V Košiciach, dňa 02.03.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.- správca

K004990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Mišún
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 74/29, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2015 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Mišún, nar. 05.10.1971, bydliskom SNP 74/29,
018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika vyzývam veriteľov, aby v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu na
adresu správcu: Šrobárova 186/9, 914 51 Trenčianske Teplice oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN (a
prípadné identifikačné údaje k platbe), na ktorý budú poukázané peňažné prostriedky pripadajúce na uspokojenie
ich pohľadávok.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K004991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olga Kellenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the
State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening of
proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one of the
official languages of the State of the opening of proceedings.
Správca je povinný informovať známych veriteľov dlžníka so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo
sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v ktorom sa začne konanie v súlade s čl. 40 a nasl. Nariadenia Rady (ES)
č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Ako správca úpadcu Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, bydlisko: Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka, Slovenská
republika (ďalej tiež aj ako „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.:
40K/4/2017 zo dňa 16.02.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a JUDr. Danica Birošová so sídlom
kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín , zapísaná v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 106, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 38/2017 dňa 23.02.2017. Toto uznesenie Okresného
súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 24.02.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú , 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 Trenčín k sp.
zn.38K/47/2016 . Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
Poučenie pre veriteľov:
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zák. č.
7/2005 Z. z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie
prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa
na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č.
7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 zák. č. 7/2005 Z. z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
V Trenčíne, dňa 01.03.2017
JUDr. Danica Birošová, správca

K004992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Rudová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalok 49, 094 23 Michalok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
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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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: Renáta Rudová, bytom 094 23
Michalok 49, nar.: 20.11.1977 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho všeobecnej podstate: 3.482,02 €
Celková suma pohľadávok proti podstate patriacich do všeobecnej podstaty: 557,88 €
Celková suma odmeny správcu vzťahujúca sa na všeobecnú podstatu: 869,57 €

Uspokojenie veriteľov:

Veriteľ (Obchodné meno/názov/priezvisko a meno, sídlo/bydlisko, IČO)

Zistená pohľadávka veriteľa s iným Uspokojuje
poradím
sume:

Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01
1 708,29 €
Kežmarok, IČO: 35 923 130

181,20 €

Poštová banka, a.s., so sídlom Dvoŕákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31
2 314,73 €
340 890

245,52 €

Prima banka Slovenko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31 575
958,52 €
951

101,67 €

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO:
7 220,72 €
31 335 004

765,90 €

KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o., so sídlom Strojícka 15, Prešov, IČO: 36
7 167,70 €
447 269

760,28 €

sa

v

Návrh rozvrhu z výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR veriteľovi Consumer
Finance Holding, a.s., ktorý v predmetnom konkurze vystupuje ako zástupca veriteľov a týmto správca žiada
Consumer Finance Holding, a.s.,, aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov tento rozvrh schválil, alebo podal odôvodnené námietky.

V Prešove, dňa 02.03.2017

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. Rastislav hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K004993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kukuča
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1658/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Kyseľová
Sídlo správcu:
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016 S1778
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 104
iná majetková hodnota
popis
46,75 EUR
IBAN
SK79 1100 0000 0029 3006 7315
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Tatra banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 46,75 EUR
deň zapísania majetku
24.11.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 105
iná majetková hodnota
popis
42,02 EUR
IBAN
SK79 1100 0000 0029 3006 7315
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Tatra banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 42,02 EUR
deň zapísania majetku
16.12.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 106
iná majetková hodnota
popis
47,67 EUR
IBAN
SK79 1100 0000 0029 3006 7315
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Tatra banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 47,67 EUR
deň zapísania majetku
15.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 107
iná majetková hodnota
popis
51,19 EUR
IBAN
SK79 1100 0000 0029 3006 7315
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Tatra banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 51,19 EUR
deň zapísania majetku
22.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 108
iná majetková hodnota
popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
IBAN
SK79 1100 0000 0029 3006 7315
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Tatra banka, a.s.
obdobná inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR 497,91 EUR
deň zapísania majetku
01.03.2017
V zmysle § 67 ods. 1, písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
dôvod zapísania majetku
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Mgr. Jana Kyseľová - správca

K004994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lipčeiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Železničná 692/35, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/30/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/30/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
222,00 €
272,00 €

speňaženie inej peňažnej pohľadávky
speňaženie inej peňažnej pohľadávky

SK41 0900 0000 0003 8186 5373
SK41 0900 0000 0003 8186 5373

11.1.2017
10.2.2017

K004995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/28/2014
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 6
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac január 2017 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v zmysle
§ 72 ods. 2 ZoKR dňa 01.02.2017 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000 1579 5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 10,43 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K004996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Krésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 80, 934 01 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 28 upravuje
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :

prihlasovanie

pohľadávok

§ 28 - Prihlasovanie pohľadávok
(1) Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
(2) 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.
(3) 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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 8.9. 2014.
Správcovi bola doručená dňa 27.2.2017 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé arnády 954/7, Hradec Králové, Česká
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ : KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé arnády 954/7, Hradec Králové, Česká
republika, IČO: 24 785 199, zastúpený na základe plnomocenstva JUDr. JUDr. Jiří Šmída, advokátom so sídlom
Eliščino nábřeží 280/23 Hradec Králové, Česká republika.
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č. Istina

Úroky

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma

1

608,69
344,98
XX
XX
XX
953,67
Dňa 22.10.2012 uzavrel dlžník s právnym predchodcom Veriteľa Provident Financial s.r.o., IČO 35 805 731 so sídlom Mlynské nivy
49, Bratislava (ďalej len ,,Provident") Zmluvu o spotrebiteľskou úvere č. 477698401 (ďalej len ,,Zmluva“) a to na 1000 EUR. Dlžník sa
zaviazal vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky v celkom 60 pravidelných týždenných splátkach á 22,42 EUR. Celková suma pôžičky
tak predstavovala čiastku 1344,98 EUR. Následne dlžník uzavrel zmluvu o zabezpečení splátok úveru (ktorá spočívala vo vyberaní
splátok priamo u dlžníka doma a to terénnym poradcom), pričom za tuto službu sa zaviazal uhradiť čiastku vo výške 515 EUR.
Dlžník čerpal úver v plnej výške, tj. 1000 EUR. Peniaze mu boli poskytnuté pri podpisu zmluvy, ako zo zmluvy vyplýva.
Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 16.12.2016 uzavretej medzi Providentem a spoľočnosťou KRUK Česká
Právny
a Slovenská republika (ďalej len "Súčasný veriteľ") došlo k postúpení pohľadávky z uvedenej zmluvy na Súčasného veriteľa, a to v
dôvod
celkovej výške 1 468,67 EUR. Súčasný veriteľ splnomocnil JUDr. Jiřího Šmídu, advokáta, na všetky úkony súvisiace s vymáhaním
pohľadávky.
V prospech spotrebiteľa sa však veriteľ rozhodol vymáhať čiastku len zo Zmluvy o úveru (a nie zo zmluvy o zabezpečení splátok)
a teda vo výške 1344,98 EUR.
Dlžník pôvodnému veriteľovi uhradil čiastku vo výške 391,31 EUR. Tato čiastka bola v súlade so zákonom alokovaná najprv na istinu.
Súčasnému veriteľovi aj pres opakované výzvy dlžník neuhradil ničoho a tak Veriteľ uplatňuje svoju pohľadávku na nesplatenú istinu
vo výške 608,69 EUR, príslušenstvo vo výške 344,98 EUR (zmluvný úrok a administratívny poplatok) tj. celkovo 953,67 EUR.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedenú prihlásenú pohľadávku zapisuje do zoznamu pohľadávok pod
číslom K/13.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich správca nemôže
celkom alebo čiastočne poprieť. Správca v ďalšom postupuje v zmysle § 32 odsek (3) písm. b) ZoKR,a v lehote do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, zistí alebo poprie
prihlásenú pohľadávku.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K004997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Majdan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 5/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2014 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2014
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis majetku oddelenej podstaty zapísaný do súpisu dňa 02.03.2017 v zmysle § 67 ZKR
Finančná hotovosť

3 042,12 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ľubor Mjadan, nar. 18.03.1975, bytom A. Žarnova 860/1, 971 01 Prievidza, občan SR, 40K/38/2014

V Považskej Bystrici dňa 02.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

Finančná hotovosť sa nachádza na účte vedenom v rámci konkurzného konania, ktorý spravuje správca úpadcu.
Výťažok bol získaný speňažením majetku - hnuteľnej veci patriacej tretej osobe, zabezpečujúcej záväzok úpadcu.

K004998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WINDOR automatické dvere, s.r.o. " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 133 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K/57/2016, uverejneným v Obchodnom vestníku č. 41/2017 dňa
28.02.2017, uznal konkurz vyhlásený na majetok úpadcu, WINDOR, automatické dvere, "v konkurze"(predtým"v
likvidácii"), Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 133 666, za malý.
V súlade s ust. § 34 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znen neskorších predpisov (ZKR) zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 23. marca 2017 o 10,00 hod v kancelárii správcu, vo Zvolene, Nám. SNP 70/36, 2. posch.
s nasledovným programom :
1/ Otvorenie
2/ Správa o doterajšom priebehu konkurzu
3/ Voľba zástupcu veriteľov podľa ust. § 107 ods. 2 ZKR
4/ Záver.
Prezentácia sa uskutoční od 9,30 hod. Veritelia, resp. ich zástupcovia predložia pri prezentácii doklad totožnosti,
výpis z obchodného, resp. živnostenského registra, nie starší ako 2 mesiace a písomné plnomocenstvo k
zastupovaniu na schôdzi veriteľov.
JUDr. Viera Cibulová, správca
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K004999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 93, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/7/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/7/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č. Označenie

Celková
Popis inej majetkovej hodnoty (prípadne
Mena
suma
verejný register, v ktorom je evidovaná)

1.

Iná majetková
hodnota
/ 857,16
peniaze

EUR Zabezpečená peňažná hotovosť úpadcu

2.

peňažná
pohľadávka

EUR

663,88

Súpisová
hodnota
majetku

Dlžník /
získané od

857,16

Jana Chovanová, 93
Pečeňany 956
36, 28.02.2017
Slovenská republika

nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na
účet Okresného súdu Trenčín na úhradu odmeny
663,88
a výdavkov predbežného správcu poukázaná súdom na
účet zriadený správcom

Deň
Zápisu

depozit Okresný súd
Trenčín
28.02.2017

K005000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 1. mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty - oprava oznámenia uverejneného v Obchodnom vestníku č.
11/2017 dňa 17.01.2017
Správne znenie podania :
por.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku
6.

Príjmy úpadcu za mes. 12/2016

Súpisová hodnota

Právny dôvod zapísania

61,80 EUR

§ 67 ods. 1 ZKR

(príjmy podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
JUDr. Viera Cibulová, správca
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K005001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 1. mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

por.č. Názov, popis súpisovej zložky majetku
7.

Príjmy úpadcu za mes. 01-02/2017

Súpisová hodnota
156,03 EUR

Právny dôvod zapísania
§ 67 ods. 1 ZKR

(príjmy podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou)
JUDr. Viera Cibulová, správca

K005002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 24/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma: 155,31 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac február 2017,
Dlžník: 2KK, s. r. o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042
Dátum splatnosti: marec 2017
Súpisová hodnota: 155,31 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 13/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková

suma:

391,15

EUR

Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pracovná zmluva, výkon práce úpadcu, časť mzdy za mesiac február 2017,
Dlžník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul. Jána Jánoša 1, 843 02 Bratislava,
IČO: 35 757 442
Dátum splatnosti: marec 2017
Súpisová hodnota: 391,15 EUR
Deň zápisu: 2. 3. 2017

K005004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pažitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 5/745, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 18/
Opis súpisovej zložky majetku:

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

Časť invalidného dôchodku
za marec 2017
Suma: 42,17 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 42,17 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 2.3.2017

K005005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halbavý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 16451, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č.
1.

názov
príjem úpadcu

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
obdobie:
1/2017

súpisová hodnota:
181,65 €

V Trenčíne, 2.3.2017
JUDr.Darina Válková, správca

K005006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GIRA - B. G. H., spol. s r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 463 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/26/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/26/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Surma, správca pre insolvenčné konania vedený v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR,
značka správcu S 817, v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d/, ods. 6 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
a záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje podľa ust. § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách dražbu súboru
nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku uvedeného v súpise oddelenej podstaty a v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu GIRA – B.G.H., spol. s r. o. v konkurze, so sídlom Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO:
36 463 191, za týchto podmienok:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, 080 01 Prešov, správca úpadcu GIRA – B.G.H.,
spol. s r. o. v konkurze.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marián Petro, Hlavná č. 79, 1. poschodie, Prešov.
Dátum a čas otvorenia dražby: 11.04.2017 o 13.30 hod.
Dražba: prvá.
Registrácia účastníkov dražby od 13.00 hod. Účastník dražby predloží pri zápise do zoznamu účastníkov dražby
čestné vyhlásenie o tom, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Účastník dražby ďalej predloží pri zápise do dražby,
ak ide o fyzickú osobu platný občiansky preukaz a ak ide o právnickú osobu v origináli alebo úradne osvedčený
výpis z príslušného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 14 dní, z ktorého bude vyplývať oprávnenie konať
v mene právnickej osoby a platný občiansky preukaz konajúcej osoby. V prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe a platný občiansky preukaz
splnomocnenca.
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti a hnuteľné veci vo vlastníctve úpadcu GIRA – B.G.H., spol. s r. o. v konkurze ako súbor
majetku:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Svidník, katastrálnym odborom, pre okres Svidník, obec
Giraltovce, katastrálne územie Giraltovce na LV č. 1567:
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 73- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 825 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 74 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 295 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 369 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 77/2 – záhrady vo výmere 8 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 78/2 – záhrady vo výmere 13 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 79/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2,
- pozemok parcela registra „C“, parcelné číslo 83/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2,
- stavba súpisné číslo 241 – administratívna budova postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo
74,
- stavba súpisné číslo 241 – garáž postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 75,
- stavba súpisné číslo 241 – garáž postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 76.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na pozemky parcela registra „C“ parcelné číslo 73 a parcela registra „C“ parcelné číslo 77/2 je zriadené právo
vecného bremena v prospech Mesta Giraltovce, IČO: 321 982 za účelom uloženia a údržby kanalizačného potrubia
podľa geometrického plánu č. 27/01 Š.

Nehnuteľnosti predstavujú pozemky a nebytové priestory v oplotenom areáli, ktoré sú od mája 2015
neužívané, neudržiavané a nevykurované. Súpisová hodnota nehnuteľností je spolu vo výške 117 600,-- Eur.

Hnuteľné veci vo vlastníctve úpadcu:
miešačka 500 l, dávkovač cementu, mechanická lopata, závitový dopravník a zásobník ZC 16,
kopírovací stroj Canon, tlačiareň Epson FX 870, tlačiareň Epson LX 1050, tlačiareň Epson LX 300, záložný zdroj
UPS BACK, tlačiareň HP Desk Jet 600, modem Desk Porte 56 K, záložný zdroj UPS APC, záložný zdroj PK-BB
400, PC zostava,
pracovný stôl, rokovací stôl, skriňa nízka dvojdverová, skriňa nízka otvorená, skrinka vysoká kombinovaná, skrinka
vysoká otvorená, doplnkový stôl, kontajner trojzásuvkový, stôl konferenčný oválny, stolička SHIFF, písací stolík,
gaučová súprava,
kuchynská linka, varičová doska, chladnička C175,
kovový trezor.

Hnuteľné veci predstavujú nefunkčné strojné zariadenia pôvodne využívané úpadcom v nebytových
priestoroch, vyradenú výpočtovú techniku a nábytkové zariadenie nebytových priestorov. Súpisová hodnota
hnuteľných vecí je spolu vo výške 1 700,-- Eur.

Súpisová hodnota súboru nehnuteľností a hnuteľných vecí je spolu vo výške 119 300,-- Eur.

Úpadca GIRA – B.G.H., spol. s r. o. v konkurze je platiteľom DPH.

Obhliadku predmetu dražby umožní a informácie o dražbe poskytne dražobník v úradných hodinách –
v pracovných dňoch od 10.00 hod. do 16.00 hod. - po dohode so záujemcom, ktorý v prípade záujmu kontaktuje
dražobníka na telefónnom čísle 0905 621 680.

Predajom majetku na dražbe v zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR zanikajú zabezpečovacie práva zriadené
k tomuto majetku.

Najnižšie podanie:
119 300,-- Eur.
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Minimálne prihodenie:
1 000,-- Eur.

Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 10 000,-- Eur a musí byť budúcim účastníkom dražby
zaplatená bezhotovostne alebo vkladom na účet úpadcu vedený správcom v SLSP, a.s. číslo účtu IBAN: SK12
0900 0000 0050 7273 4970, BIC: GIBASKBX, s uvedením VS: IČO účastníka dražby ak ide o právnickú osobu,
alebo dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, popis platby: ZÁBEZPEKA, tak aby zábezpeka bola pripísaná na
účet úpadcu najneskôr 10.04.2017.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník vráti dražobnú zábezpeku do 5 pracovných dní po písomnom
oznámení čísla bankového účtu dražobníkovi pre účely vrátenia zábezpeky.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby na účet úpadcu vedený
správcom v SLSP, a.s., IBAN: SK12 0900 0000 0050 7273 4970, BIC: GIBASKBX, s uvedením VS: IČO vydražiteľa
ak ide o právnickú osobu, alebo dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej
vydražením sa vydražiteľovi zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech oddelenej a všeobecnej podstaty.

Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu dve vyhotovenia notárskej zápisnice
o priebehu dražby a po zaplatení potvrdenie o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Po
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby, dražobník zašle jedno vyhotovenie notárskej zápisnice
o priebehu dražby a potvrdenie o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením príslušnému okresnému úradu. Ak
nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a potvrdenia o zaplatení celej ceny
dosiahnutej vydražením.

Priebeh dražby bude osvedčovať a notársku zápisnicu o dražbe vyhotoví notár JUDr. Marián Petro, so sídlom
Hlavná 79, Prešov.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov do dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
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(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
V Prešove, dňa 01.03.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K005007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

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

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, trvale bytom Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá, podľa ust. § 34 a §
35 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2017 o 10:00 hod. (prezentácia od
09:30 hod.) na adrese: Grösslingova 56, 811 09 Bratislava, zasadačka, prízemie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
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3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Žiline, dňa 01.03.2017

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

K005008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miriam Pulcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 787/4, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2015- S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 40 - peňažná pohľadávka
Dlžník: MP – TRADE MANAGEMENT spol. s r. o. , Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO : 46 938 222
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
Celková suma: 117,44 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 117,44 EUR
Deň zápisu : 2. 3. 2017
Dôvod zápisu : § 67 ods. 1 písm. b ) ZKR

V Martine, dňa 2. 3. 2017
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K005009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Broklová - STAVBY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 662 749
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2016-S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Michaela Broklová - STAVBY (43662749) , Chocholná 35, 91304 Chocholná-Velčice podľa ustanovenia
§ 128 ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v aktuálnom znení

Miesto konania: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Dátum konania: 27.02.2017
Začiatok konania: 09:00 hod.

Prítomní:

- Veritelia, podľa Zoznamu prítomných členov veriteľského výboru, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,
ako jej príloha

Program:

l. Otvorenie
2. Žiadosť dlžníka podľa § 143 ZKR o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní
3. Záver

Ad 1.)
Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského výboru Juraj
Imrich, konateľ spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o..
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Ad 2.)
V rámci uvedeného bodu v nadväznosti na to, že dlžník v zmysle ustanovenia § 143 ZKR požiadal
o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné
schválenie veriteľskému výboru o 60 dní, predseda veriteľského výboru vyzval na hlasovanie o žiadosti dlžníka.
Svoju žiadosť dlžník odôvodnil krátkosťou zákonnej lehoty na jeho predloženie ako aj vhodnosťou predĺženia
z hľadiska prebiehajúcich ekonomických reštrukturalizačných opatrení. Následne veriteľský výbor pristúpil
k hlasovaniu o uvedenom návrhu.

Hlasovanie:

Za:

3 veritelia – 3 hlasy

Proti:

0

Zdržal sa:

0 veriteľ

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01/02/17-VV

Veriteľský výbor predlžuje na žiadosť dlžníka v zmysle ustanovenia § 143 ZKR lehotu na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
o 60 dní.

Ad 3.)
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil Juraj Imrich, konateľ spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. ako jeho
predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi ukladá povinnosť zverejnenia tejto zápisnice,
ako aj prijatého uznesenia zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, dňa 27.02.2017

............................................................
predseda veriteľského výboru
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru
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dlžníka Michaela Broklová - STAVBY (43662749) , Chocholná 35, 91304 Chocholná-Velčice

Dátum, čas a miesto konania: 20.02.2017, 09:00 hod., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

Sp. zn. 40R/2/2016

P.č.: Veriteľ, IČO/r. č.:
1.

2.

3.

PATRIOT GROUP, s. r. o.

MRA betón, s.r.o.

Autožeriavy STAŇO, s. r. o.

Sídlo/Bydlisko:

Zastúpený/á, podpis:

Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín

Juraj Imrich

AK KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o,. JUDr. Barbora Koncová

017 01 Sverepec 365

AK KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o,. JUDr. Barbora Koncová

Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín

K005010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miklós Kozsár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2016 - S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/37/ 2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o nekonaní sa opätovne zvolanej 1. schôdze veriteľov, dňa 28.2. 2017.
V zmysle §35 ods.3 ZKR je schôdza veriteľov uznášania schopná ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený
na schôdzi hlasovať. Na schôdzi veriteľov nebol účastný žiaden veriteľ.
JUDr. Juraj Gavalčin
správca
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K005011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný
v zozname správcov MS SR zn. S 1154, v zmysle § 34 ods. 1 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov zvoláva druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.marca 2017 o 09-tej hodine v kancelárii
správcu konkurznej podstaty úpadcu v Nitre, na adrese Mariánska 6 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 02.03.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K005012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mútňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/51/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/51/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
I. NEHNUTEĽNOSTI
Por.č
Popis
.

1.

2.

Súpisová
hodnota
Eur

POZEMOK: parc. E KN č. 220/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 38 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
31,67
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská, na
LV č. 2705
POZEMOK: parc. E KN č. 223/1 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
12,92
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská, na
LV č. 2707

v

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel

Poznámka

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/24

-
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3.

POZEMOK: parc. E KN č. 216 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 10 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
8,33
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská, na
LV č. 2704

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

4.

POZEMOK: parc. E KN č. 309/3 Záhrady o výmere 414 m2,
zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor katastra, pre Okres 345,00
Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská, na LV č. 2704

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

5.

POZEMOK: parc. E KN č. 1807/1 Trvalé trávnaté porasty o
výmere 335799 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
19,37
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1673

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

6.

POZEMOK: parc. E KN č. 1813 Orná pôda o výmere 319083
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
127,84
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1673

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

7.

POZEMOK: parc. E KN č. 1814 Orná pôda o výmere 9618 m2,
zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor katastra,
3,85
pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na
LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

8.

POZEMOK: parc. E KN č. 1815/1 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 6172 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
29,67
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

9.

POZEMOK: parc. E KN č. 1815/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 574 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
2,76
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

10.

POZEMOK: parc. E KN č. 1817 Ostatné plochy o výmere 4492
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
21,60
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

11.

POZEMOK: parc. E KN č. 1818 Trvalé trávne porasty o výmere
16970 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
0,98
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

POZEMOK: parc. E KN č. 1819 Ostatné plochy o výmere 2682
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor

vlastníctvo
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m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
12,89
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648

Deň vydania: 07.03.2017

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

13.

POZEMOK: parc. E KN č. 1820/1 Orná pôda o výmere 14766
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
5,92
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

14.

POZEMOK: parc. E KN č. 1820/2 Orná pôda o výmere 25374
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
10,17
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

15.

POZEMOK: parc. E KN č. 1822/2 Orná pôda o výmere 36018
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
14,43
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

16.

POZEMOK: parc. C KN č. 2650/5 Lesné pozemky o výmere
241384 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
212,76
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

17.

POZEMOK: parc. C KN č. 2650/9 Lesné pozemky o výmere
52782 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
46,52
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

18.

POZEMOK: parc. C KN č. 2650/10 Lesné pozemky o výmere
114674 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
101,07
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

19.

POZEMOK: parc. E KN č. 1805 Lesné pozemky o výmere
103362 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
91,10
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

20.

POZEMOK: parc. E KN č. 1806/1 Lesné pozemky o výmere
71482 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
63,00
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

21.

POZEMOK: parc. E KN č. 1810 Lesné pozemky o výmere
16741 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
14,75
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat.
úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

12.
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22.

POZEMOK: parc. E KN č. 1823/1 Lesné pozemky o výmere 989
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
0,87
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

23.

POZEMOK: parc. E KN č. 1823/101 Lesné pozemky o výmere
810 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
0,71
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1686

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

Súpis aktualizovaný ku dňu 01.03.2017
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K005013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Dindová - DINVERX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
kpt. Nálepku 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 643 261
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2007 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2007
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
Súpisová zložka majetku:
Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2579, nachádzajúce sa v kat. úz. Svit, obec Svit, okres Poprad:
·
·

parcela C KN 294/4 ostatné plochy o výmere 7987 m2 pod B 150 v spoluvlastníckom podiele úpadcu 1/322,
súpisová hodnota 123,75 eur.
parcela C KN 294/584 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 pod B 150 v spoluvlastníckom podiele
úpadcu 1/322, súpisová hodnota 0,25 eur.

V Bardejove, dňa 28.02.2017

K005014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Preddavok
Popis
veci:
Nevyčerpaný
preddavok
na
úhradu
odmeny
a výdavkov
predbežného
správcu
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
1/1
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
663,88
EUR
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
27.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K005015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpisu
majetku
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
01/2017
poukázaná
HBM Pharma s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 286,29 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 28.02.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu
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K005016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OneStep, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 654 388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Kováčska 23, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/18/2015 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/18/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

ZOZNAM POHĽADÁVOK
VŠEOBECNÁ PODSTATA
1.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4813895/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 36,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
2.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811160/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 43,30 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
3.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811332/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 35,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
4.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811449/2014 zo dňa 29.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 21,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
5.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811738/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 41,90 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
6.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811873/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 52,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
7.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4813568/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 62,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
8.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4813743/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 46,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
9.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815559/2014 zo dňa 29.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 46,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
10.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815681/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 32,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
11.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815801/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 25,70 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
12.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4816145/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 26,80 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
13.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/48162237/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 13,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
14.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4816412/2014 zo dňa 29.10.2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5,90 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
15.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4808765/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 32,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
16.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4809612/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 39,20 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
17.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4452346/2014 zo dňa 01.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 30,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
18.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4811555/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 46,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
19.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/5138100/2014 zo dňa 21.11.2014
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 360,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
20.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4594158/2014 zo dňa 10.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 32,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
21.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4593977/2014 zo dňa 10.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 36,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
22.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/5140897/2014 zo dňa 21.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 36,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
23.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/5147788/2014 zo dňa 21.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 31,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
24.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4478973/2014 zo dňa 02.10.2014
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 60,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
25.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815502/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 44,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
26.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815391/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 49,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
27.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815278/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 65,90 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
28.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815194/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 50,40 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
29.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4815084/2014 zo dňa 29.10.2014
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 11,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
30.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4814997/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 14,10 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
31.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4814375/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 19,80 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
32.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4814174/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 25,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
33.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Rozhodnutie č. 9210301/5/4810995/2014 zo dňa 29.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 50,5 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
34.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z príjmov 2013
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1659,07 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
35.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Preddavky závislá činnosť 2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1539,24 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
36.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z motor. vozidiel 2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 117,57 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
37.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z motor. vozidiel 2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 117,57 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
38.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň z príjmov PO
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 960,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
39.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 11/2014
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 997,38 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
40.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 10/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 965,06 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
41.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 09/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 761,28 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
42.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 08/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 533,94 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
43.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 07/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 33,60 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
44.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 06/2014
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 666,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
45.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 05/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 982,33 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
46.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 4/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1450,32 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
47.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 3/2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 615,11 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
48.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 10/2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1415,55 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
49.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 09/2013
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 813,62 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
50.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 08/2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 126,65 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
51.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 12/2012
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 448,79 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
52.
SR - Daňový úrad
Označenie pohľadávky: Daň DPH 02/2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 42,59 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 07.09.2015
....................
1.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: preddavky na zdravotné poistenie
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 127,68 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
....................
1.
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Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 572,13 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
2.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 486,20 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
3.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 448,33 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
4.
Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.
Označenie pohľadávky: Zmluva s emitentom listinných akcií na meno zo dňa 25.09.2009, CD CP SR LP 504/2009
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 415,08 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 11.09.2015
...................
1.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0512068014-GC04/14 z 25.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 152,92 EUR
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Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
2.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511287914-GC04/14 z 10.07.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 450,33 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
3.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511545514-GC04/14 z 14.08.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 658,27 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
4.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511688814-GC04/14 z 11.09.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 442,59 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
5.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511877714-GC04/14 z 13.10.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 504,83 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
6.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0512012114-GC04/14 z 13.11.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 638,12 EUR
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Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
7.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-05121113914-GC04/14 z 10.12.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 642,07 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
8.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510041115-GC04/15 z 14.01.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 635,73 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
9.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510219315-GC04/15 z 16.02.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 646,67 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
10.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510334715-GC04/15 z 17.03.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 707,43 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
11.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510607515-GC04/15 z 06.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 75,94 EUR
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Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
12.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510462315-GC04/15 z 10.04.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 606,42 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
13.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510504515-GC04/15 z 15.04.201
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 515,73 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
14.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511230315-GC04/15 z 29.07.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 105,07 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
15.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0511014515-GC04/15 z 02.07.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 108,96 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
16.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510804915-GC04/15 z 04.06.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 112,86 EUR
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Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
17.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510607815-GC04/15 z 06.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5,82 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
18.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rozhodnutie č. 700-0510639615-GC04/15 z 14.05.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 1941,51 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
19.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Označenie pohľadávky: rekapitulácia garančného poisteniak 22.06.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 5175,50 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 21.09.2015
..................
1.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1402446413, zo dňa 05.09.2014
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 621,87 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
2.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1402564213, zo dňa 19.11.2014
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Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 379,58 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
3.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1502073613, zo dňa 05.02.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 509,88 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
4.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1502218113, zo dňa 23.04.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 319,49 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
5.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Označenie pohľadávky: výkaz nedoplatkov č. 1502325513, zo dňa 23.06.2015
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 586,80 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 30.09.2015
..................
1.
Cash Global Slovakia, s.r.o.
Označenie pohľadávky: Rámcová zmluva zo dňa 22.05.2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 50,70 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 08.10.2015
2.
Cash Global Slovakia, s.r.o.
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Označenie pohľadávky: Rámcová zmluva zo dňa 22.05.2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 329,30 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 08.10.2015
3.
Cash Global Slovakia, s.r.o.
Označenie pohľadávky: Rámcová zmluva zo dňa 22.05.2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 360,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 08.10.2015
4.
Cash Global Slovakia, s.r.o.
Označenie pohľadávky: Rámcová zmluva zo dňa 22.05.2013
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 240,00 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 08.10.2015
..................
1.
B.E.N., s.r.o. v konkurze
Označenie pohľadávky: nezaplatenie dodávok tovaru
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 387.485,88 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 22.10.2015
...................
1.
GM Electronic Slovakia, spol. s.r.o.
Označenie pohľadávky: nájom kancelárskych priestorov
Suma pohľadávky vrátane príslušenstva: 16.388,05 EUR
Počet rovnopisov prihlášky: 1
Dátum doručenia prihlášky: 20.12.2015
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K005017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halbavý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 164/51, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Ladislav Halbavý, nar. 4.1.1980, bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s § 28 ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty
veriteľa:

Poštová banka,a.s.
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO:31 340 890

celková prihlásená suma:

6.258,90 €

V Trenčíne, 2.3.2017
JUDr.Darina Válková, správca

K005018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 13 - zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
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popis: zrážka za 01/2017
súpisová hodnota: 26,98 EUR
deň zapísania do zoznamu: 8.2.2016
dôvod zapísania majetku: §72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Prešove, 2.3.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

K005019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKIHALL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 2, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 027 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Pavol Malich, správca dlžníka: SKIHALL, spol. s.r.o., so sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 44 027
621, zvoláva v súlade s § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov schvaľovaciu schôdzu veriteľov na deň 24.03.2017.

Miesto konania: kancelária správcu, Dunajská 25, 811 08 Bratislava.
Začiatok schôdze o 09:00 hod., prezentácia od 08:45 hod.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Otvorenie rozpravy a rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Rôzne
Záver

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti a plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie
s úradne osvedčenými podpismi.
Správcovi bola dňa 01.03.2017 doručená zápisnica z veriteľského výboru, ktorý sa konal dňa 17.02.2017
a zápisnica z veriteľského výboru zo dňa 28.02.2017 (ďalej len „Zápisnice“). V zápisniciach sa veriteľský výbor
dlžníka uzniesol na schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu. Veriteľský výbor odporúča, aby
účastníci plánu oprávnení hlasovať o schválení plánu, hlasovali za jeho prijatie.
S obsahom záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu sa účastníci plánu môžu oboznámiť v sídle správcu
v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod do 14:00 hod.

V Bratislave dňa 02.03.2017
JUDr. Pavol Malich, správca
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K005020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AFC - ZTS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 1287 / 0, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 371 106
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2014 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) v konkurznom konaní úpadcu: AFC - ZTS, a.s., Vysoká nad
Kysucou 1287, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 36 371 106, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10017/L (ďalej aj ako len „dlžníka“), vedenom pred Okresným súdom Žilina pod
spis. zn.: 1K/34/2014
Zvolávateľ zasadnutia: Správca JUDr. Martin Kováčik
Miesto zasadnutia: Kancelária správcu Radlinského 1729, Dolný Kubín
Dátum a čas zasadnutia: 02.03.2017 o 11:20 hod.
Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
Správca JUDr. Martin Kováčik
Členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005
2. Marko MT, s.r.o. Kollárova 79/55925, Martin, IČO: 36 718 301
3. TESTA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 784/5, Žilina, IČO: 36 384 123

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – správca JUDr. Martin Kováčik.
Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov zvolávateľ konštatuje, že prítomní sú všetci členovia
veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR (ďalej len „veriteľský
výbor“, resp. „VV“)
2. Správca vyzval prítomných, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského výboru.
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Prítomní veritelia navrhli za predsedu veriteľského výboru Slovenskú konsolidačnú a.s., Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 357 760 05.
Správca dal hlasovať o voľbe veriteľského výboru:
Za:

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005
Marko MT, s.r.o. Kollárova 79/55925, Martin, IČO: 36 718 301
TESTA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 784/5, Žilina, IČO: 36 384 123

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Výsledok hlasovania:
Za:

3 hlasy

Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlas

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor nasledovné
uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru Slovenskú konsolidačnú a.s, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 357 760 05.

3.

Záver

Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom a dlžníkovi a ukončil zasadnutie o 11:30 hod.

VYHOTOVIL:
Predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná a.s., zast. Ing. Lívia Štulajterová, poverená
zamestnankyňa
(vlastnoručný podpis)
Správca JUDr. Martin Kováčik potvrdzuje, že zápisnica mu bola doručená bezprostredne po skončení
zasadnutia veriteľského výboru.
(vlastnoručný podpis)
V Dolnom Kubíne, dňa 02.03.2017
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Prezenčná listina
z veriteľského výboru úpadcu
AFC – ZTS , a.s.
so sídlom Vysoká nad Kysucou 1287, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 36 371 106
konaná dňa 02.03.2017 o 11.20 hod.
v kancelárii správcu JUDr. Martina Kováčika, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Prítomní členovia veriteľského výboru:
VERITEĽ
Slovenská konsolidačná, a.s
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005

PODPIS

Marko MT, s.r.o. Kollárova 79/55925, Martin, IČO: 36 718 301

vlastnoručný podpis

TESTA, s.r.o. Vojtecha Tvrdého 784/5, Žilina, IČO: 36 384 123

vlastnoručný podpis

JUDr. Martin Kováčik, správca:

vlastnoručný podpis

(vlastnoručný podpis)

K005021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok týmto v
zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
6. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v sume 931,30 €, súpisová hodnota 931,30 €
Mgr. Michal Kiča, správca
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K005022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Ján Krutošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4K7/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2
Zákona č. 7/2005.
Súpisová hodnota majetku: 117,46 €
Deň zapísania: 01.03.2017
JUDr. Martin Kováčik správca

K005023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom
Stanislav Kozák ‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001 týmto
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR“) oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 27.02.2017 do kancelárie správcu
doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky :
Číslo pohľadávky: 20, veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINNCE SA. KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, Karadžičova 2, Bratislava – prihlásená
suma 923,09 Eur
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZoKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marián Novikmec, správca
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K005024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 10
iná majetková hodnota
suma
79,02 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
79,02 EUR
deň zapísania majetku
01.03.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K005025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valašíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/3, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2016 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ majetku
Iná
majetková
hodnota

Podstata

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
zrážky zo mzdy úpadkyne za mesiac
január 2017 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté exekúciou podľa § 72, ods.2
zákona č. 7/2007

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

116.82

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K005026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kitta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
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Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
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. 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu Peter Kitta, nar. 25.12.1981, bytom Františkánska 7403/3, 91701
Trnava, bola dňa 01.03.2017 správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávok č. 1, veriteľa PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o., IČO: 357 92 752, so sídlom Pribinova 25, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45
dní v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 02.03.2017 nasledovne: pohľadávka v celkovej výške 554,79 Eur pod č.
zápisu 4/P/ 001; pohľadávka v celkovej výške 143,73 Eur pod č. zápisu 4/P/ 002; pohľadávka v celkovej výške
1.439,75 Eur pod č. zápisu 4/P/ 003; pohľadávka v celkovej výške 1.379,65 Eur pod č. zápisu 4/P/ 004.

K005027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Holán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Sv. Mikuláša 158, 922 02 Krakovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/7/2015/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/7/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
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. 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.
V rámci konkurzného konania na majetok úpadcu Štefan Holán, nar. 18.02.1956, bytom Nám. sv. Mikuláša 158,
Krakovany, bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky č. 1, veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., IČO: 247 85 199, so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové, dňa 20.02.2017 po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR, ktorá uplynula dňom 10.07.2015. Týmto
oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka v celkovej výške 895,95 Eur bola zapísaná do zoznamu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

98

Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka v celkovej výške 895,95 Eur bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 02.03.2015 pod por. č. 18.

K005028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty
V zmysle § 77 ods. 6 ZKR po doručení znaleckého posudku č. 23/2017 vyhotovený znalcom Ing. Jaroslav Fecko
opätovne stanovujem hodnoty zapísaného majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Coach, s.r.o., na
hodnotu určenú znaleckým posudkom, nakoľko hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedá hodnote
uvedenej v súpise, nasledovne:
Zabezpečený veriteľ: Coach, s.r.o., Tomášikova 25/A, 821 01 Bratislava, IČO 46 883 614
Číslo zabezpečenej pohľadávky: 9/1
Poradie zabezpečenej pohľadávky: prvé
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Výška zabezpečenej pohľadávky týmto zabezpečovacím právom: 263 448,31,-EUR
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam V 2820/08 zo dňa 30.09.2008, postúpenie pohľadávky Coach
s.r.o., Tomášiková 25/A, 821 01 Bratislava 0364/2016/CE z 14.4.2016
POZEMOK: 1.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 985 m2

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 406/7

súpisová hodnota: 39.281,00,-€

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 865 m2

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 409/2

súpisová hodnota: 34.496,00,-€

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Považská Bystrica

POZEMOK: 2.

okres: Považská Bystrica
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POZEMOK: 3.
druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 107 m2

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 409/8

súpisová hodnota: 4.267,00,-€

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 44 m2

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 421/3

súpisová hodnota: 1.754,00,-€

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

druh: zastavané plochy a nádvoria

výmera: 223 m2

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 5911

súpisová hodnota: 8.893,00,-€

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Považská Bystrica

POZEMOK: 4.

okres: Považská Bystrica

POZEMOK: 5.

okres: Považská Bystrica

STAVBA: 6.
popis: prevádzková budova

ulica: Školská

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 406/7

súpisné číslo: 226

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Považská Bystrica

súpisová hodnota:

561.129,00,-€

Orientačné číslo vchodu: -

STAVBA: 7.
popis: garáž

ulica: Školská

číslo LV: 8866

obec: Považská Bystrica

parc. č. „C“: 409/8

súpisné číslo: 4135

názov k.ú.: Považská Bystrica

spoluvlastnícky podiel: 1/1

štát: SR

okres: Považská Bystrica

súpisová hodnota:

17.180,00,-€

Orientačné číslo vchodu: -

JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty
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K005029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 214, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2015/751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie na predaj majetku patriaci do všeobecnej podstaty úpadcu.
JUDr.Michal Jakubek,správca so sídlom M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov n/T ,správca úpadcu : Jozef
Červeňák, nar.15.09.1987,bytom Ostrovany214,082 22 Šarišské Michaľany , vyhlasuje v súlade so záväzným
pokynom Okresného súdu Prešov na základe uznesenia č.k. 1K/52/2015 zo dňa 21.02.2017 v zmysle § 92 ods.1/
ZKR 1.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty takto:
Súpis majetku všeobecnej podstaty uvedený v OV č.181/2016 zo dňa 21.09.2016 takto:
Por.č.1:Popis: Notebook ASUS,rok výroby 2012 v sume 340,-€
Por.č.2:Popis: Monitor ASUS,rok výroby 2012 v sume 100,-€
Por.č.3:Popis: Práčka,rok výroby 2013 v sume 260,-€
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia doručia správcovi ponuky poštou, alebo osobne oproti podpisu na adresu správcu JUDr. Michal
Jakubek , ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou do 13.03.2017 najneskôr do 17.00 hod v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 1K/52/2015 neotvárať“, spolu s výpisom registra , resp. živnostenského
listu, neoverenú kópiu občian-ského preukazu alebo rodného listu.
2/ Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie majetku za kúpnu cenu minimálne 50 % súpisovej hodnoty. K
cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická
osoba- podnikateľ živnostenský list, nepodnikateľ kópiu rodného listu.
3/ Záujemca o kúpu je povinný uhradiť preddavok kúpnej ceny vo výške 50 % minimálnej ponuky na kúpnu cenu
s úhradou na účet správcu č.ú.SK74090000000079433644 vedený v slovenskej sporiteľni a.s, pob. Vranov n/T ,VS
522015, najneskôr do termínu uzávierok ponúk.
4/ Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle 0908380390 v úradných hodinách v správcovskej
kancelárií. Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári mieste samom na základe
telefonického dohovoru správcu.
5/ Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca na adrese správcu do 10 dní od lehoty
na doručenia obálok. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim , ak je zrejme nízka.
6/ Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
7/ V prípade , že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu , má správca nárok na zmluvnú pokutu voči tomuto záujemcovi vo
výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny.
8/Úspešný účastník je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzavrieť kúpnu
zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.
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Vo Vranove nad Topľou 01.03.2017
JUDr.Michal

Jakubek,

správca

K005030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 702/37A, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Marius Pedersen a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 115 901,
prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 38,84 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 1. mája 461/9, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1985
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/82/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/82/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, bytom Námestie 1. mája 461/9, 976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Radovan Antal, bytom Námestie 1. mája 461/9, 976
46 Valaská, nar.: 20.02.1985, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/82/2016,
týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176

1 603,90 EUR

7/1

V Banskej Bystrici, dňa 02.03.2017

LEGES Recovery k.s., správca

K005032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš
Nekanovič, nar. 26.02.1978, bytom Františkánska 3, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 23K/16/2013, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
Číslo
súp. zl.

Popis

Súpisová hodnota

27.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 01/2017

48,57 €

Sporný zápis

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K005033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Geletka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 1719/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2016 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 15
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážky zo mzdy úpadcu za
mesiac január 2017
Súpisová hodnota: 249,86 €

Súpisová zložka majetku č. 16
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu podliehajúci konkurzu – dôchodok v mesiaci marec 2017
Súpisová hodnota: 442,40 €

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K005034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátovská 1126 / 7, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36K/36/2016 S1529
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/36/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Jankovič, narodený 27.2.1974 bytom
Kátovská 1126/7, 908 51 Holíč, zverejňuje zoznam majetku úpadcu
Poradové číslo 1. - Finančná hotovosť - 1700,00 EUR.

Ing. Lucia Sandtner, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Pivovary Topvar, a.s., so sídlom Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479,
prihlásenú samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 2 zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 228: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2.045,22 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová - M.N.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 110, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 559 737
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2013 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre
nezabezpečených veriteľov

V zmysle ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej len
„ZKR“).

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadkyne Mária Nagyová podnikajúca pod
obchodným menom Mária Nagyová - N.M. s miestom podnikania Malá 110, 946 57 Svätý Peter, IČO: 37 559 737
ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/30/2013 zo dňa 04.09.2015, po speňažení majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovený uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/30/2013 zo dňa 04.09.2015, po speňažení majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi veriteľov konečný rozvrh výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov.

V zmysle ust. § 101 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína
plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

1. Všeobecná časť

Uznesením sp. zn 32K/30/2013 zo dňa 10.07.2013 Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Mária
Nagyová, nar. 21.07.1961, bytom Malá 110, 946 57 Svätý Peter, podnikajúca pod obchodným menom Mária
Nagyová – N.M., s miestom podnikania Malá 110, 946 57 Svätý Peter IČO: 37 559 737, o vyhlásenie konkurzu
rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Ako správca bol ustanovený: Konkurzná a Reštrukturalizačná,
v.o.s. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02 Bratislava, IČO: 47 245 611, adresa kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra.

Uznesením sp. zn. 32K/9/2013 zo dňa 20.07.2015 Okresný súd Nitra rozhodol o odvolaní správcu Konkurzná
a Reštrukturalizačná, v.o.s. (ďalej len „predchádzajúci správca“).

Uznesením sp. zn. 32K/9/2013 zo dňa 04.09.2015 Okresný súd Nitra ustanovil za správcu G & B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice (ďalej aj „správca/súčasný
správca“).

Predchádzajúci správca na základe ustanovenia za správcu úpadcu uznesením Okresného súdu Nitra začal
vykonávať svoju funkciu: vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal doručené prihlášky veriteľov, zostavil zoznam
pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov, speňažoval a zabezpečoval majetok.

Do konkurzu sa prihlásili spolu šiesti veritelia, neskôr jeden veriteľ vykonal späťvzatie prihlášky v plnom rozsahu,
takže celkovo sa prihlásili piati veritelia, ktorí si spolu prihlásili pohľadávky vo výške 590.872,91 EUR.
Predchádzajúcim správcom popretá suma čo do vymáhateľnosti predstavovala sumu vo výške 4.159,90 EUR, teda
celková prihlásená suma po popretí predstavuje výšku 586.713,01 EUR. Všetci veritelia mali postavenie
nezabezpečených veriteľov.

Predchádzajúci správca v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa konala 21.10.2013
o 9:30 hod v kancelárii správcu. Oznam o zvolaní schôdze veriteľov správca zverejnil v OV č. 170/2013 dňa
04.09.2013. Predmetom schôdze veriteľov bola aj voľba zástupcu veriteľov, ktorým sa stal AGRIS spol. s r.o.,
v zastúpení Mgr. Petr Štěrba, advokát.

Majetok úpadkyne pozostával výlučne zo všeobecnej podstaty (súpis všeobecnej podstaty):
·

Úpadkyňa vlastnila v podielovom spoluvlastníctve (výška spoluvlastníckeho podielu ½) nehnuteľnosti
evidované správou katastra Komárno na liste vlastníctva č. 1972, katastrálne územie: Dulovce, parcely
registra „C“ evidované na katastrálnej mape, pozemky: parc. č. 917/9, výmera 526 m2, zastavané plochy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registra „C“ evidované na katastrálnej mape, pozemky: parc. č. 917/9, výmera 526 m2, zastavané plochy
a nádvoria, parc. č. 917/10, výmera 516 m2, ostatné plochy a stavby: súpisné č. 802 na parcele č. 917/9,
rodinný dom. Hodnota majetku bola vyčíslená na 4.787,51 EUR.
Úpadkyňa vlastnila v bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti evidované správou katastra
Komárno na liste vlastníctva č. 295, katastrálne územie: Svätý Peter, parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, pozemky: parc. č. 681/1, výmera 200 m2, záhrady, parc. č. 681/2, výmera 223 m2,
záhrady, parc. č. 682, výmera 770 m2, záhrady a parc. č. 683/2, výmera 312, zastavané plochy a nádvoria,
stavby: súpisné č. 599, na parcele č. 683/2, dom. V časti „C“ so zapísanými ťarchami. Hodnota majetku
bola vyčíslená na 5.402,95 EUR. V čase začatia konkurzného konania mala úpadkyňa BSM zrušené
(rozsudok OS Komárno o zrušení BSM nadobudol právoplatnosť dňa 20.09.2010), avšak nevyporiadané.
Úpadkyňa vlastnila hnuteľné veci: králičie kože a králičie klietky v celkovej sume 5.547,04 EUR.
Predchádzajúci správca evidoval dva bankové účty vedené v: OTP Banka Slovensko, a.s., č. účtu:
7885104/52000 a v Československá obchodná banka, a.s., č. účtu: 4002727535/7500 (zrušený dňa
18.09.2013 s debetným zostatkom vo výške -12,68 EUR).
Úpadkyňa evidovala pohľadávky vo výške 141.036,63 EUR.

Výťažok zo speňaženia majetku zahŕňa peňažné prostriedky, ktoré boli správcom zabezpečené na účte
Úpadkyne, peňažné pohľadávky, ktoré boli správcom speňažené ich vymožením, peňažné prostriedky získané
vyporiadaním BSM a podielového spoluvlastníctva a výťažok zo zrážok zo mzdy/príjmu počas konkurzného konania
nasledovne:
·
·
·
·
·
·

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov bolo vyporiadané Rozsudkom OS Komárno, ktorý nadobudol
právoplatnosť 27.09.2016 a vykonateľnosť dňa 10.11.2016. Manžel úpadkyne Viliam Nagy bol na základe
neho povinný zaplatiť sumu vo výške 2.700,- EUR, ktorú uhradil na účet Úpadkyne dňa 28.10.2016.
Podielové spoluvlastníctvo bolo vyporiadané Dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva, pričom podielová spoluvlastníčka bola povinná uhradiť náhradu za prenechané
nehnuteľnosti vo výške 4.787,51 EUR, ktorá bola uhradená na účet Úpadkyne dňa 29.04.2016.
Príjem úpadkyne za celé obdobie v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou vo výške 12.235,48 EUR,
Peňažná pohľadávka vymožená od: Ing. Július Beke – Mäso-Údeniny, IČO: 45981353, Železničná 8,
Komárno 934 01, zápis v Živnostenskom registri OÚ Komárno č. ŽR: 410-24134 vo výške 217,46 EUR,
Peňažná pohľadávka vymožená od Finančného riaditeľstva SR vo výške 875,15 EUR,
Prevod sumy vo výške 499,15 EUR zo zrušeného účtu Úpadkyne vedeného v OTP Banka Slovensko, a.s.

t. j. spolu sumu 21.314,75 EUR.

Celková suma poplatkov za vedenie účtu a poplatkov súvisiacich s bankovým účtom Úpadkyne v priebehu konkurzu
predstavuje sumu 165,42 EUR.

Celkový výťažok zo speňaženia majetku Úpadkyne predstavuje k dnešnému dňu v zmysle vyššie uvedeného sumu
vo výške 21.149,33 EUR (21.314,75 EUR– 165,42 EUR = 21.149,33 EUR).

Úpadkyňa nemala okrem vyššie uvedeného žiadny ďalší majetok, ktorý by sa podarilo speňažiť.

1. Rozvrhová časť

1.

Pohľadávky proti podstate.
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Podľa § 95 ods. 1 ZKR sa nezabezpečené pohľadávky v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým
zložkám majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom
rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.

Pohľadávky proti podstate tvoria celkovo sumu 16.969,05 EUR (11.740,07 EUR-predchádzajúci správca,
z toho uhradené vo výške 11.740,07 EUR + 5.228,98 EUR súčasný správca, z toho uhradené vo výške 5.228,98
EUR), ktorá predstavuje jednak sumu nákladov správcov najmä z titulu poštovného, náklady na papier, náklady na
toner, cestovných nákladov, notárskych poplatkov, poskytnutie súčinnosti a paušálnu odmenu predchádzajúceho
správcu. Ich zoznam Vám predkladáme v prílohe.

2.

Odmena správcu.

Okrem vyššie uvedeného sa do pohľadávok proti podstate zaraďuje aj odmena správcu zo speňaženia
majetku Úpadkyne. Podľa príslušných ustanovení vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) sa odmena správcu zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty Úpadcu vypočíta nasledovne:

2.1

Odmena správcu za speňaženie nehnuteľností patriacich do BSM po vyporiadaní BSM

Zo speňaženie nehnuteľnosti patrí správcovi odmena 14 % z výťažku (§ 20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky):

Tabuľka č. 1:
Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti v BSM
Spolu:

Suma v €
2.700,- €
2.700,- €

Odmena v € bez DPH
378,- €
378,-€

2.2
Odmena správcu za speňaženie nehnuteľností patriacich do podielového spoluvlastníctva po
vyporiadaní

Za speňaženie nehnuteľnosti patrí správcovi odmena 13 % z výťažku (§ 20 ods. 1 písm. d) Vyhlášky):

Tabuľka č. 2:
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Nehnuteľnosti
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
Spolu:

Suma v €
4.787,51 €
4.787,51 €

Deň vydania: 07.03.2017
Odmena v € bez DPH
622,38 €
622,38 €

2.3
Odmena správcu za speňaženie pohľadávky (príjem úpadkyne v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)

V zmysle ust. § 13 ods. 3 Vyhlášky „Nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil
peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu
alebo zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajší správca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z
výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.“ K takejto situácii došlo v mesiacoch jún a júl 2015, kedy bola na účet úpadcu
prijatá suma z príjmu úpadkyne v celkovej výške 700,50 EUR. Z tejto sumy nepatrí odmena v zmysle vyššie
citovaného ustanovenia žiadnemu správcovi. Z uvedeného vyplýva, že odmena za speňaženie inej peňažnej
pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku vo výške 12.235,48 EUR EUR – 700,50
EUR = 11.534,98 EUR (§ 17 ods. 2 Vyhlášky):

Tabuľka č. 3:
Pohľadávka (súčet)

Suma v €

Odmena v € bez DPH

Pohľadávky voči SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.

11.534,98 €

576,75 €

Spolu:

11.534,98 €

576,75 €

2.4

Odmena správcu za speňaženie pohľadávky

Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. (§ 17 ods.
2 Vyhlášky):

Tabuľka č. 4:
Pohľadávka (súčet)
Pohľadávky voči
Ing. Július Beke – Mäso-Údeniny
Spolu:

2.5

Suma v €

Odmena v € bez DPH

217,46 €

10,87 €

217,46 €

10,87 €

Odmena správcu za speňaženie pohľadávky

Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. (§ 17 ods.
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Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. (§ 17 ods.
2 Vyhlášky):

Tabuľka č. 5:
Pohľadávka (súčet)

Suma v €

Odmena v € bez DPH

Finančné riaditeľstvo SR

875,15 €

43,76 €

Spolu:

875,15 €

43,76 €

2.6

Odmena správcu za zabezpečenie peňažných prostriedkov

Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1% z výťažku. (§ 20 ods.
2 Vyhlášky):

Tabuľka č. 6:
Peňažné prostriedky
Peňažné prostriedky na účte Úpadcu
Spolu:

2.7

Suma v €
499,15 €
499,15 €

Odmena v € bez DPH
4,99 €
4,99 €

Celková odmena správcu

Predchádzajúcemu správcovi bola uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 25.10.2013 zverejneného v OV
č. 212/2013 dňa 04.11.2013 priznaná paušálna odmena vo výške 6.638,78 € (započítaná a uspokojená z PPP).
Predchádzajúci správca bol uspokojený odmenou správcu z výťažku vo výške 74,32 € (započítaná a uspokojená
z PPP dňa 20.04.2015). Okrem toho bolo predchádzajúcemu správcovi vyplatené učtárňou Okresného súdu Nitra
časť paušálnej odmeny vo výške 663,88 € zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu.
Celková odmena správcu zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty Úpadcu ku konečnému
rozvrhu predstavuje:

Tabuľka č. 7:
Odmena za:
Za speňaženie nehnuteľností
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky
Za zabezpečenie peňažných prostriedkov
Spolu:

Výška v € bez DPH:
1.000,38 €
576,75 €
10,87 €
43,76 €
4,99 €
1.636,75 € - 74,32 € (už vyplatené)= 1.562,43 €
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Súdny poplatok

Z výťažku zo speňaženia majetku Úpadcu vo výške 21.149,33 EUR bude správca povinný pri podaní
návrhu na zrušenie konkurzu zaplatiť súdny poplatok v súlade s položkou 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, a to vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, t. j. 0,2 % zo sumy 21.149,33 EUR, t.j. 42,30 EUR.

4.

Suma určená na rozvrh

Podľa § 95 ZKR sa nezabezpečené pohľadávky v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku zo
všeobecnej podstaty po odpočítaní pohľadávok proti podstate.

Tabuľka č. 8:
Pohľadávky proti podstate:

Výška v €:

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

16.969,05 €

Odmena správcu z výťažku
Spolu:

1.562,43 €
18.531,48 €

Z výťažku zo speňaženia majetku Úpadkyne vo výške 21.149,33 EUR sa odpočítajú pohľadávky proti podstate
(Tab. č. 8) a súdny poplatok vo výške 42,30 EUR. Zo zvyšku sa pomerne uspokoja pohľadávky nezabezpečených
veriteľov Úpadkyne.

Tabuľka č. 9:
Celkový výťažok zo všeobecnej podstaty
Pohľadávky proti podstate:
Všeobecná podstata
Odmena správcu
Súdny poplatok
Konečný výťažok

21.149,33 €
16.969,05 €
1.562,43 €
42,30 €
2.575,55 €

1. Záver

Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu
2.575,55 EUR.
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Suma na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok je nižšia ako celková suma zistených nezabezpečených
pohľadávok (586.713,01 EUR), preto správca v súlade s ust. § 95 ods. 1 ZKR určil, že každá zo zistených
nezabezpečených pohľadávok bude uspokojená vo výške 0,43898 %.

Tabuľka č. 10
Poradové
číslo
veriteľa
1.
2.
3.
4.
5.
SPOLU

Veriteľ

Výška
suma)

pohľadávky

(zistená Podiel
výťažku

z Uspokojenie
EUR

Agris spol. s r.o.
575.131,07 €
Krajský súd Bratislava
10.480,- €
Slovenská konsolidačná, a.s.
775,81 €
(postúpené zo: Sociálna poisťovňa)
Slovenská konsolidačná, a.s.
(postúpené zo: Všeobecná zdravotná poisťovňa,
165,55 €
a.s.)

98,02 %
1,79 %

2.524,70 €
46,01 €

0,13 %

3,41 €

0,03 %

0,73 €

Daňový úrad Nitra

0,03 %
100 %

0,70 €
2575,55 €

160,58 €
586.713,01 €

veriteľa

v

V Leviciach dňa 28.02.2017

JUDr. Štefan Gajdoš
komplementár G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

Prílohou tohto rozvrhu je Evidencia pohľadávok proti podstate, ktorá bola zaslaná zástupcovi veriteľov a je možné
do nej nahliadnuť v kancelárii správcu.

K005037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Strkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klieština Klieština, 018 02 Klieština
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Belaňová, správca úpadcu Zuzana Strkáčová, nar. 31.12.1966, trvale bytom 018 02 Klieština zvoláva v
zmysle ust. §34 ZKR ďaľšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.3.2017 o 10.00 hod. v Prievidzi na ul.
Matice Slovenskej č. 17, v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty. Program ďaľšej schôdze veriteľov je
nasledovný :
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

112

Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

1. Prezentácia, otvorenie ďalšej schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania ďaľšej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Právo účasti na ďalšej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na ďaľšej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania ďaľšej schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické
osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti
príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Prievidzi dňa 2.3.2017

K005038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GLANCE HOUSE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 796 425
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425 uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4K/36/2016-243 zo dňa
15.11.2016 týmto oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/36/2016, 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:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 84
Veriteľ: Šveláňová Michaela, Mamateyova 26, Bratislava
prihlásená suma: 12.891,56 EUR
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V Prešove, 2.3.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K005039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Dedinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 729/82, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 44/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
V zmysle ust. § 17 zák. č. 25/2002 o dobrovoľných dražbách v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZoDD)

Dražobník :

JUDr. Daniela Komorová, správkyňa konkurznej podstaty
konaní 2K44/2016 vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici

So sídlom :

Kukučínova 20 Banská Bystrica

IČO :

17 060 974

Navrhovateľ dražby :

JUDr. Daniela Komorová správkyňa konkurznej podstaty,
úpadcu Adriana Dedinová, nar. 15.03.1976 bytom Brusno, Ondrej nad Hronom,
Lúka 729/82 so sídlom
Kukučínova 20 Banská
Bystrica

Dátum konania dražby :

3.apríla 2017

Čas otvorenia dražby :

10.00 hod.

Miesto konania dražby:

Notársky úrad JUDr. Barbory Behýlovej Kapitulská 1, Banská

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

114

Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

Bystrica
Poradové kolo dražby:

Predmet dražby :

Prvé kolo dražby

3izbový byt s príslušenstvom nachádzajúci sa v bytovom dome
súpisné č. 206 na parcele registra „C“ 1557 vedenej na LV 976
vedenom na

Okresnom úrade katastrálny odbor Brezno , vchod

č.37, 3 poschodie byt č. 3, katastrálne územie Podbrezová
spoluvlastnícky podiel 1/1. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti
70/848 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu súpisne č. 206, ktorý sa nachádza na parcele KNC č.1557 zastavané plochy a nádvoria o výmere 314m2

Popis predmetu dražby :

Bytový dom , v ktorom na predmetný byt nachádza, má štyri podlažia z toho tri nadzemné jedno pozemné bez
výťahu. Obvodové steny ako aj deliace konštrukcie sú murované. Na 1. podzemnom podlaží je technické podlažie ,
kde sú spoločné priestory na odkladanie bicyklov, sušiareň žehliareň chodby a pivnice jednotlivých bytov. Schodisko
je prefabrikované s povrchom terazovým. Strecha domu je sedlová s plechovou krytinou. Dom je napojený na
všetky inžinierske siete , je vybavený rozvodom káblovej televízie domovým vrátnikom a telefónnymi rozvodmi.
Obytný dom bol daný do užívanie v roku 1960. V roku 2015 bola uskutočnená generálna rekonštrukcia zateplenej
fasády s hladkou farebnou omietkou,
Byt pozostáva z troch obytných miestností. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa WC a loggia
: Celková výmera podlahovej plochy je 70,00m2.Vnútorné omietky sú vápenné . Okná sú platové s izolačným
dvojsklom a žalúziami . Podlahy v byte sú z časti drevené z časti keramické. Byt je vykurovaný cez plechové
radiátory z centrálneho zdroja tepla. Dvere v byte sú drevené v časti plné v časti zasklené v kovovej zárubni.
V kuchyni nie je zabudovaná linka ani spotrebiče. Kúpeľňa a WC sú po rekonštrukcii a modernizácii. V kúpeľni je
zabudovaná vaňa s keramickým umývadlom. Vnútorné omietky sú hladké vápenné. Byt má samostatné meranie
elektriny (na vonkajšej chodbe )‚ zemného plynu, teplej a studenej vody . V byte je spoločná televízna anténa ,
rozvody káblovej televízie a domový vrátnik. Byt je vykurovaný diaľkovo cez liatinové radiátory .

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby :

Záložné právo Slovenskej sporiteľni, a .s. Bratislava podľa zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam
č.286/2005 zo15.06.2005 a mandátnej zmluvy zo dňa 15.08.2005 vklad povolený dňa 17.10.2005 V 1584/05.
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Zákonné záložné právo v zmysle ust. § 15 zák. 182/1993 v prospech ostatných vlastníkov bytov podľa listiny
1405/05.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby :
Znalecký posudok :

17/2017

Meno znalca :

Ing. Miroslav Hric Slaská 210, Žiar nad Hronom

Dátum vyhotovenia ZP

29.1.2017

Všeob. cena stanovená ZP

28.800,00€

Najnižšie podanie

28.800,00€

Minimálne prihodenie

300,00€

Výška dražobnej zábezpeky

8.000,00€

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky :
a) v hotovosti k rukám dražobníka v mieste jebo sídla alebo v mieste konania

dražby

b) vklad na bankový účet dražobníka vedený v ČSOB, a.s. č.účtu: SK13 7500 0000 0040 2349 4822 pod
variabilným symbolom 442016,pričom účastník dražby je povinný preukázať dražobníkovi pripísanie sumy
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka alebo v hotovosti k rukám dražobníka v deň konania dražby .
c) banková záruka jej originál alebo overená kópia ) v prospech dražobníka v výhradou prevodu platby po
doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu , že účastník dražby sa stane vydražiteľom
d)notárska úschova (originál , alebo overená kópia dokladu preukazujúceho notársku úschovu
e) úhrada držobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou alebo šekom

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky :

lehota na zloženie zábezpeky sa končí otvorením dražby

Spôsob vrátenia
dražobnej zábezpeky :

Dražobník vráti účastníkovi dražby , ktorý predmet dražby
nevydražil dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po

skončení

dražby

,

alebo

pri

upustení

od

najneskôr do 10 dní od skončenia dražby alebo od
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upustenia od dražby .

Úhrada ceny
dosiahnutej vydražením :

V zmysle ust. § 26 ZoDD sa dražobná zábezpeka započítava
vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením.
Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je povinný
vydražiteľ zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od
skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom
dražby nedohodnú inak a to bezhotovostným prevodom na
účet dražobníka uvedený vyššie

Ohliadka predmetu dražby .

1 ohliadka 20.03.2017.o 10,00 hod.
2 ohliadka 22.03.2017 o 10,00 hod.

Organizačné pokyny :

Záujemcovia o ohliadku predmetu dražby a poskytnutie
bližších informácii o predmete dražby môžu dražobníka kontaktovať na t.,č.
048/441 66 24, 0911 417 315 alebo prostredníctvom emailu na adrese
office@advokatskakancelariabb.sk

Podmienky odovzdania predmetu
dražby vydražiteľovi:

a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27
ods. 1 ZoDD
b)osvedčený podpis notárskej zápisnice osvedčujúce
priebeh dražby podľa §29 ZoDD.

Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením podľa § 27 ods. 1 ZoDD) je dražobník povinný, odovzdať predmet dražby a listiny , ktoré osvedčujú
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa
k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí .
V zmysle ust. § 27 ods. 5 ZoDD všetky nálady spojené s odovzdaním dražby s prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ.

Notár, ktorý osvedčí priebeh
dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Barbora Behýlová notárka so sídlom Kapitulská 1
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Banská Bystrica
Poučenie :

V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy, alebo boli porušené ustanovenia ZoDD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach požiadať, súd, aby určil neplatnosť držby . Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká , ak sa neuplatní do troch mesiacov od udelenia príklepu, okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu, v tomto prípad je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takáto rozsudok týka.
Osoba ktorá podala žalobu na súde podľa § 21 ods.2 ZoDD je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa ust. § 21 ods. 2 ZoDD sú navrhovateľ dražby,
dražobník vydražiteľ a predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 ods. 2 ZoDD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo , ak súd určil dražbu za neplatnú , účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby , ak bolo príčinou
oneskorenia začatia dražby konanie inej dražby s tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby , ako aj osoba , ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať ohliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť
na dražbe ako dražitelia.
Účastníkom dražby môže byť osoba , ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a dostavila sa na držbu s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3.323€
V Banskej Bystrici, dňa 2.3.2017
JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty

K005040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Súča 434, 913 32 Dolná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
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JUDr. Mária Belaňová , správca úpadcu Marián Straka nar. 23.12.1984, bytom Dolná Súča 434, Dolná Súča 913 32,
zvoláva v zmysle ust. 34 ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.3.2017 o 13.00 hod. v Prievidzi
na ul. Matice slovenskej č. 17 , Prievidza v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty. Program schôdze veriteľov
je nasledovný :
1.Prezentácia, otvorenie ďaľšej schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania ďalšej schôdze veriteľov
3.Voľba zástupcu veriteľov
4.Rôzne, záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
V Prievidzi dňa 2.3.2017

K005041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Drndová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1367/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2012 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Drndová, D. Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky,
nar. 26.11.1978, vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 2K/51/2012, Vám v zmysle ust. § 101 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku a určujem lehotu na jeho schválenie 16
dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
Všeobecná časť
1. Všeobecne
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.01.2013 sp. zn. 2K/51/2012, ktoré bolo zverejnené v OV
18/2013 dňa 25.01.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Lenka Drndová, D. Skuteckého 1637/1, 901
01 Malacky, nar. 26.11.1978, občan SR, (ďalej len „úpadca“) súčasne bol otvorený malý konkurz a uvedeným
uznesením bol za správcu konkurznej podstaty úpadcu ustanovený Ing. Marian Mikuš, so sídlom Eisteinova 25, 851
01 Bratislava (ďalej len „správca“).

I. Zisťovanie a zabezpečovanie majetku, súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu.
V súlade s ustavnovením § 73 ods. 5 ZKR správca počas celého konkurzu zabezpečoval zistenie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 73/2014 dňa 15.04.2014. Do súpisu všeobecnej podstaty bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 73/2014 dňa 15.04.2014. Do súpisu všeobecnej podstaty bola
zahrnutá:
(1) peňažná hotovosť, t.j. nespotrebovaný preddavok na náklady predbežného správcu. Súpisová hodnota majetku:
498,03 EUR;
(2) byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov s Miroslavom Drndom 1/1, č.6, vchod 1, p. 3, súp. č. 1637,
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 5867/226930, evidovaný na LV 4801, k.ú. Malacky, obec
Malacky, okres Malacky, postavený na pozemku parc. č. 3630/69, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2,
evidovaný na LV 8941, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, podiel na pozemku 5867/226930. Súpisová
hodnota majetku: 66.300,00 EUR.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú položku: zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie, kedy bol
správca oprávnený robiť zrážky,bolo zverejnené v OV 41/2017 dňa 28.2.2017. Súpisová hodnota majetku je:
14.900,00 EUR.
Do súpisu oddelenej podstaty neboli zahrnuté žiadne nehnuteľnosti.
Úpadca nevlastní žiadne cenné papiere ani hnuteľné veci.
Správca pri skúmaní majetku nezistil žiaden iný ako horeuvedený zistený hnuteľný a nehnuteľný majetok patriaci do
všeobecnej podstaty.

II. Odporovacie právne úkony a právne spory
Správca uplatnil právo odporovať právnemu úkonu u povinnej osoby v zmysle § 62 ods.5 ZKR v platnom znení, na
základe čoho povinná osoba vydala nehnuteľnosť - byt v bezpodielovom spoluvlastníctve č.6, vchod 1, p. 3, súp. č.
1637, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 5867/226930, evidovaný na LV 4801, k.ú. Malacky,
obec Malacky, okres Malacky, postavený na pozemku parc. č. 3630/69, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375
m2, evidovaný na LV 8941, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, podiel na pozemku 5867/226930 do
bezpodielového spoluvlastníctva úpadcu a správca následne túto nehnuteľnosť zapísal do súpisu majetku.
V priebehu konkurzu správca viedol súdny spor v zastúpení advokátom o súpisovú položku všeobecnej podstaty:
byt v bezpodielovom spoluvlastníctve č.6, vchod 1, p. 3, súp. č. 1637, podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach 5867/226930, evidovaný na LV 4801, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, postavený na
pozemku parc. č. 3630/69, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, evidovaný na LV 8941, k.ú. Malacky,
obec Malacky, okres Malacky, podiel na pozemku 5867/226930.
Správca zároveň viedol súdne konanie v zastupení advokátom o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva
manželov v zmysle § 53 ZKR.
Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok ani žiadne iné prebiehajúce konania týkajúce sa majetku úpadcu.

III. Prihlášky pohľadávok, zisťovanie a popieranie prihlásených pohľadávok
V konkurze na majetok Úpadcu bolo v zákonnej 45- dňovej lehote prihlásených celkovo 4 pohľadávky 2
nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 5.147,22 EUR.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo do konkurzu celkovo prihlásených 4 pohľadávky 3 nezabezpečených
veriteľov v celkovej sume 64.115,73 EUR. (1 pohladávka bola následne veriteľom aktualizovaná a znížená o sumu
21.200,89 EUR.)
V zmysle § 32 ods.1 ZKR prihlásené pohľadávky správca s odbornou starostlivosťou preskúmal.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok, ktoré sa budú uspokojovať zo všeobecnej podstaty je
48.062,06 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IV. Speňažovanie
Byt v bezpodielovom spoluvlastníctve č. 6 na 3. poschodí bytového domu v Malackách, Skuteckého ul. 1637/1,
zapísaný na LV č. 4801 k.ú. Malacky, postavený na pozemku par.č.3630/69 reg. C-KN, LV č. 8941 k.ú. Malacky,
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku vo veľkosti
5867/226930 správca v zmysle záväzného pokynu zastupcu veriteľov v súčinnosti so správcom JUDr. Rozália
Mareková, správcom úpadcu Miroslav Drnda, nar. 03.01.1978, sp.zn.3K/67/2012 - manželom úpadkyne Lenky
Drndovej, speňažil a po odpočítaní polovice zostávajúcej sumy do konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Drnda
sp.zn.3K/67/2012, správca obdržal na účet podstaty úpadcu Lenka Drndová sumu: 23.570,58 EUR.

Príjmy
Nevyčerpaná časť preddavku na odmenu a výdavky predbežného SKP (§ 11 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.)

498,03
€

byt v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželom Miroslavom Drndom v 1/1, č.6, vchod 1, p.3.súp.č.1637, podiel na spoloč.častiach
23
a spoloč.zariadeniach 5867/226930, evidovaný na LV 4801, k.ú. Malacky, obec Malacky, okres Malacky, postavený na pozemku
570,58
parc.č.3630/69, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, evidovaný na LV 8941, k.ú.Malacky, obec Malacky, okres Malacky,
€
podiel na pozemku 5867/226930

zrážky zo mzdy, vykonávané za obdobie, kedy bol správca oprávnený robiť zrážky
Spolu

14
900,00
€
38
968,61
€

V. Výťažok
Konkurznú podstatu konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 2K/51/2012 tvorí
všeobecná podstata. Správca konštatuje, že všeobecnú podstatu tvorí výťažok v celkovej sume 38.968,61 EUR.
VI. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote
7.202,02 EUR EUR, z toho pohľávky proti podstate vo výške 1.006,83 EUR boli priebežne správcom
uhradené, neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu vo výške: 6.195,19
EUR.
V ďalšom je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané
nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich
a administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb.o súdnych poplatkoch. Tieto pohľadávky sa
uspokoja tak, že najprv sa uspokoja pohľadávky správcu, súdny poplatok a potom ďalšie pohľadávky.

Rozvrhová časť
I.

Rozvrh – rozdelenie výťažku veriteľom

Návrh rozdelenia konečného speňaženia majetku úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:
·
·

Celkový výťažok získaný speňažovaním majetku úpadcu predstavuje sumu 38.968,61 EUR.
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu 7.202,02
EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K uspokojovaniu veriteľov ostal výťažok zo speňažovania majetku úpadcu vo výške 31.766,59 EUR.
Suma
prihlásenej Suma zistenej pohľadávky (bez sumy Čistá
výška
pohľadávky
podriadených pohľadávok)
uspokojenia

Veriteľ

POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811
Bratislava

09

1 038,00 €

1 038,00 €

686,07 €

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

699,99 €

699,99 €

462,66 €

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

1 997,20 €

1 997,20 €

1320,05 €

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava

1 412,03 €

1 412,03 €

933,28 €

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30,
6 240,25 €
Bratislava

6 240,25 €

4124,49 €

Slovenská
republika
–
Daňový
Bratislava,Ševčenkova 32, Bratislava

840,32 €

555,41 €

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1,
1 249,05 €
Bratislava

1 249,05 €

825,56 €

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1,
34 585,22 €
Bratislava

34 585,22 €

22 859,08 €

Spolu

48 062,06 €

31766,59 €

úrad

840,32 €

48 062,06 €

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojované
v rovnakom pomere na úrovni 66,09494 %.
Správca žiada veriteľov o oznámenie čísla účtu a príslušných symbolov na uhradenie výťažku z rozvrhu.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty úpadcu Lenka Drndová

K005042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOŇA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 511 102
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/59/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/59/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty
JUDr. Jozef Beňo, PhD. , správca konkurznej podstaty úpadcu: SOŇA spol. s.r.o., IČO: 36 511 102, so sídlom:
Mukačevská 4870/43, 080 01 Prešov, týmto v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 1K/59/2012 S1209 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0905 412 240 , prípadne e-mailom na:
beno@advokacia.eu v úradných hodinách v kancelárii správcu na adrese Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad.

V Poprade, dňa 02.03.2017

K005043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 343, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Po važská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/18/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/18/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac december 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou vo výške 59,46 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely
konkurzu dňa 23.1.2017.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K005044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gilbert Mihaljo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec, Mierové námestie 2082/55, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/46/2013 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/46/2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 3K/46/2013 , zo dňa 12.09.2013, zverejnené
v OV 181/2013, zo dňa 19.09.2013, vo veci navrhovateľa – dlžníka: Mihajlo Gilbert, nar.: 13.04.1971,
bytom: Mesto Senec, 903 01 Senec právne zastúpený JUDr. Elena Klamárová , Družstevná 5, 831 04
Bratislava , súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a súčasne ustanovil dlžníkovi správcu: JUDr. Juraj
Bašnák, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, 811 05 Bratislava, (aktuálne sídlo správcu: sídlom kancelárie
Černyševského 10, 851 01 Bratislava), značka správcu: S 1451. Súd súčasne konkurz otvoril ako malý
konkurz. Súd súčasne uložil správcovi povinnosť zistiť majetok Dlžníka, 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.
2. Správca dňa 23.09.2013 osobne nahliadol do súdneho spisu. Správca súdu predložil 1., 2., 3., a 4.
priebežnú správu o stave zisťovania majetku a dlžníka v súlade s § 11, ods. 5, vyhlášky MSSR č. 655/2005
Z.z.. .
3. Schôdza veriteľov bola zvolaná Oznamom o zvolaní schôdze veriteľov zverejnenom v OV 217/2013 na deň
19.12.2013 o 15:00 hod. . Prvá schôdza konkurzných veriteľov nebola v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3
ZKR uznášaniaschopná, nakoľko sa na schôdzi veriteľov nezúčastnil ani jeden z veriteľov oprávnený na
schôdzi hlasovať. Funkciu zástupcu veriteľov tak v zmysle § 39 ods. 1 v spojení s § 107 ods. 2 ZKR
vykonáva súd. Následne správca súdu doručil Zoznam pohľadávok a Odpis zápisnice z konania 1. schôdze
veriteľov úpadcu.
4. Dňa 18.01.2017 bol v OV 12/2017 uverejnený Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Lehota na podanie námietok
uplynula dňa 17.02.2017. V tejto lehote , ani po jej uplynutí, nepodal žiaden z veriteľov námietky voči
pohľadávkam proti podstate, ich zaradeniu alebo poradiu alebo voči nezaradeniu niektorej pohľadávky proti
podstate do zoznamu.
5. Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
6. Zo strany správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu
tvorí len všeobecná podstata.
7. Dlžník v priebehu konkurze preukázal poctivý zámer o oddlženie, nakoľko vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, poskytoval správcovi potrebnú súčinnosť a najmä ,
počas celého obdobia bol zamestnaný.
8. Správca na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom, a ďalších dokladov
získaných pri zisťovaní a zabezpečovaní majetku podliehajúceho konkurzu (§73 ods.2 ZKR), vyjadrení
úpadcu (§73 ods.1) a poskytnutí súčinnosti úpadcu a tretích osôb ( §74 ZKR), vyhotovil súpis majetku
všeobecnej podstaty. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie na základe vlastného šetrenia, ako aj
došlých súčinností od dožiadaných subjektov, že majetkovú podstatu úpadcu tvoria nasledovné súpisové
zložky. Úpadca v čase vyhlásenia konkurzu bol a stále je zamestnancom spol. AB&B INTERNATINAL,
s.r.o. , Sídlo: Lichnerova 14, Senec 903 01, IČO: 35 738 898, kde vykonáva prácu čašníka v Reštaurácii
Marathon, Lichnerova 14, Senec. Z tohto dôvodu boli a sú z príjmu úpadcu vykonávané pravidelné
mesačné zrážky zo mzdy. Pravidelné mesačné zrážky zo mzdy od 09/2013 do 01/2017 spolu vo výške:
2419 € (zverejnené v OV 15/2016 zo dňa 25.01.2016, OV55/2016, zo dňa 21.03.2016, OV122/2016, zo dňa
24.06.2016, OV 184/2016, zo dňa 26.09.2016, OV 11/2017, zo dňa 17.01.2017 , OV 31/2017, zo dňa
17.02.2017 ) . Úpadca okrem pravidelného príjmu v návrhu na vyhlásenie konkurzu uviedol, že disponuje
hotovosťou 1.700€. Uvedená hotovosť bola v prospech všeobecnej podstaty vložená spoločnosťou AB&B
INTERNATINAL, s.r.o., (zverejnené v OV55/2016, zo dňa 21.03.2016 ). V súlade s Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 03.10.2013 správca vo všeobecnej podstate eviduje aj vrátený vyplatený
preddavok vo výške 663,88€ (zverejnené v OV196/2013, zo dňa 10.10.2013, vyplatené poštovým
poukazom 25.10.2013 ).Správca do všeobecnej podstaty zapísal aj majetok, motorové vozidlo Škoda
Octavia Ambiente 1,6 75kW, EČV: ŠPZ: SC 543 BK, VIN: TMBCA21Z652059861, rok výroby : 2006 , ktorý
bol speňažený v II. kole verejného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu, za sumu 3.136,-€
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bol speňažený v II. kole verejného ponukového konania za najvyššiu ponúknutú cenu, za sumu 3.136,-€
(zverejnené v OV244/2013 zo dňa 18.12.2013, aktualizované OV č. 21/2016 zo dňa 02.02.2016 a OV č.
184/2016 zo dňa 26.09.2016, schválenie predaja ako aj doplnenie výťažku z predaja zverejnené OV
248/2016 zo dňa 28.12.2016 ). Správca do všeobecnej podstaty zapísal aj preplatok na dani z príjmu
vrátený od Finančné riaditeľstvo SR, vo výške 63,25€ (zverejnené v OV122/2016, zo dňa 24.06.2016 ) ako
aj kreditné bankové úroky v celkovej výške: 0,33€ (zverejnené v OV15/2016, zo dňa 25.01.2016 ). Do
všeobecnej podstaty tak bol zahrnutý majetok úpadcu po speňažení ktorého správca zabezpečil výťažok
v celkovej hodnote : 7982,46 € :

Opis súpisovej zložky majetku

Spôsob speňažovania súpisovej zložky

Výťažok
súpisovú
majetku

na

danú
zložku

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
zabezpečením peňažných prostriedkov
663,18
predbežného správcu
Kreditný bankový úrok
zabezpečením peňažných prostriedkov
0,33
Peňažná hotovosť
zabezpečením peňažných prostriedkov
1700
Vrátenie preplatku na dani z príjmu od Finančné riaditeľstvo
Vymožením od Finančné riaditeľstvo SR
63,25
SR
Vymožením od zamestnávateľa AB&B INTERNATINAL,
Zrážky zo mzdy úpadcu od 09/2013 – 01/2017
s.r.o. , Sídlo: Lichnerova 14, Senec 903 01, IČO: 35 738 2419
898
Hnuteľná vec- Škoda Octavia Ambiente 1,6 75kW, EČV: ŠPZ: Predajom v II. kole verejného ponukového konania
3136
SC 543 BK, VIN: TMBCA21Z652059861, rok výroby : 2006
úspešnému záujemcovi Ing. Dávidovi Šoltésovi
SPOLU:
7982,46

Vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu boli úspešne speňažené a zo speňaženia
tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 7982,46 €.

I. ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
1. Nezabezpečené pohľadávky:
V zákonom stanovenej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu bolo do kancelárie správcu doručené prihlášky troch
nezabezpečených veriteľov. Po základnej prihlasovacej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna
prihláška pohľadávky. Správca vykonal prieskum pohľadávok v zmysle §32 ods. 1 ZKR tak, že každú prihlásenú
pohľadávku porovnal s dostupnou dokumentáciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadal na vyjadrenia úpadcu a
iných osôb a vykonal vlastné šetrenia. Zistené prihlásené pohľadávky zapísal do zoznamu pohľadávok. Prihlásené a
zistené pohľadávky sú v celkovej sume: 13087,73 €:

Veriteľ:
CETELEM SLOVENSKO A.S.
Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783,
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5, Bratislava, IČO:35 724 803
SECAPITAL s.a.r.l.
2 avenue charles dea gaulle, L-1653 Luetzeburg, Luxemburgsko, B 108305
SPOLU:

Prihlásená suma:

Zistená suma:

2858,31

2858,31

8789,07

8789,07

1440,35

1440,35
13087,73

2. Pohľadávky proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 5 ZKR) - prehľad:
Dňa 18.01.2017 bol v OV 12/2017 uverejnený Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Lehota na podanie námietok uplynula dňa
17.02.2017. V tejto lehote , ani po jej uplynutí, nepodal žiaden z veriteľov námietky voči pohľadávkam proti podstate,
ich zaradeniu alebo poradiu alebo voči nezaradeniu niektorej pohľadávky proti podstate do zoznamu.
Priradenie
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Priradenie
Čas vzniku Čas a rozsah
príslušnej
(rok)
uspokojenia
podstate
priebežne podľa
doby vzniku,
JUDr.
Juraj Bašnák,
Všeobecná
Odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
613,88 02.05.2016 pohľadávky
správca
podstata
uspokojené v
plnom rozsahu
priebežne podľa
doby vzniku,
Všeobecná
Poštovné
Slovenská pošta, a.s.
21,25
2013-2017 pohľadávky
podstata
uspokojené v
plnom rozsahu
priebežne podľa
Cestovné náhrady. (Náhrada nákladov na PHM
doby vzniku,
JUDr.
Juraj Bašnák,
Všeobecná
vynaložených správcom pri odovzdaní auta kupujúcemu,
3,64
15.12.2016 pohľadávky
správca
podstata
15.12.2016.)
uspokojené v
plnom rozsahu
priebežne podľa
VÚB, a.s., Slovenská
doby vzniku,
Všeobecná
Bankové poplatky( za vedenie účtu, za vedenie IB)
sporiteľňa,
a.s., 201,91 2014 - 2017 pohľadávky
podstata
Tatrabanka, a. s.
uspokojené v
plnom rozsahu
priebežne podľa
doby vzniku,
Všeobecná
Pohľadávky na poplatkoch
DÚ SR
30
14.09.2016 pohľadávky
podstata
uspokojené v
plnom rozsahu
priebežne podľa
JUDr. Luciana Rebrová ,
Notárske poplatky (Osvedčenie kópii rozhodnutí
doby vzniku,
JUDr. Oľga Folbova,
12.09.2016
Všeobecná
o vyhlásení
KK,
notárske
poplatky
vynaložené
29,05
pohľadávky
notár
15.12.2016
podstata
správcompri uzatvorení kúpnej zmluvy, 15.12.2016.)
uspokojené v
plnom rozsahu
priebežne podľa
doby vzniku,
Náklady
súvisiace
so
správou
konkurznej DELIFE, s.r.o. , FCW,
Všeobecná
195
2016
pohľadávky
podstaty(Náklady na obnovu STK a EK)
spol. s r.o.
podstata
uspokojené v
plnom rozsahu
Všeobecná
Poplatok za konkurzné konanie
OS Ba I
15
2017
Pri rozvrhu
podstata
Odmena správcu za speňažovanie majetku (po JUDr.
Juraj Bašnák,
Všeobecná
469,424 2017
Pri rozvrhu
zohľadnené §16, ods. 2, vyhl. Č. 665/2005 Z.z.
správca
podstata
JUDr.
Juraj Bašnák,
Všeobecná
Budúce náklady spojené s ukončením konkurzu
25
2017
Pri rozvrhu
správca
podstata
SPOLU:
1604,15
Právny dôvod

Celkom
EUR

Veriteľ

k

Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 1604,15€.
2a) – Výpočet odmeny správcu:
Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi
odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za
speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku
nemá žiaden správca.“
Paušálna odmena za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením
Okresného súdu Bratislava I, zverejnené v OV 83/2016, zo dňa 02.05.2016 vo výške 613,88€.
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 vyhlášky: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil
výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí..“
Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 vyhlášky: „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo
nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou
zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a)zo sumy výťažku do33,19 eura16 %,
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b)zo sumy výťažku nad33,19 eura15 %,
c)zo sumy výťažku nad331,94 eura14 %,
d)zo sumy výťažku nad3 319,39 eura13 %,
e)zo sumy výťažku nad33 193,92 eura12 %,
f)zo sumy výťažku nad331 939,19 eura3 %,
g)zo sumy výťažku nad3 319 391,89 eura1 %.“
Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 vyhlášky: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením
alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi
odmena 1 % z výťažku.“
Podľa ustanovenia § 16 ods. 2 vyhlášky: „Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení
konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zverejnený do 36 mesiacov od vyhlásenia
konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.“
Odmena správcu z výťažku:

Výťažok:

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88
Kreditný bankový úrok
0,33
Peňažná hotovosť
1700
Vrátenie preplatku na dani z príjmu od Finančné riaditeľstvo SR
63,25
Zrážky zo mzdy úpadcu
2419
Výťažok zo speňaženia Hnuteľná vec- Škoda Octavia Ambiente 1,675kW, EČV: ŠPZ:
3136
SC 543 BK, VIN: TMBCA21Z652059861, rok výroby : 2006

Ustanovenie vyhlášky rozhodné
Odmena:
pre výpočet odmeny:
§ 20 ods. 2 vyhlášky
6,63
§ 20 ods. 2 vyhlášky
0,00
§ 20 ods. 2 vyhlášky
17
§ 17 ods. 2 vyhlášky
3,16
§ 17 ods. 2 vyhlášky
120,95
§ 20 ods. 1 vyhlášky

439,04

§ 16 ods. 2 vyhlášky

586,78
586,78 x
0,8
= 469,42
469,424

SPOLU:

Na základe uvedeného má správca nárok na odmenu za speňaženievšeobecnej podstaty spolu vo výške
469,42€ .
2b) – Výpočet súdneho poplatku za konkurzné konanie:
Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch: „Poplatková povinnosť vzniká:
d) speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu,3f)“
Podľa ustanovenia § 7 ods. 11 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch: „Základ poplatku sa zaokrúhľuje na
celé euro nadol.“
Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch: „Poplatok za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti
podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa položky 5 písm. c) prílohy zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch – „0,2 % z výťažku zahrnutého do
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý
bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z
výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len
zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku
zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý
bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu“
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Na základe uvedeného správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie sumu výťažku zahrnutého
do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol , teda 7981,76 €= 7981€, násobenú koeficientom 0,2% = 15 €.
3. SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE ZISTENÝCH NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

7982,46 €
1604,15
6378,31€

4. Návrh rozvrhu
S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu Mihajlo Gilbert , Mierové námestie 2082/55, 903 01 Senec, vedenej
pred Okresným súdom Bratislava I, pod sp. zn. 3K/46/2013 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 01.03.2017.
r o z h o d o l:
Okresný súd Bratislava I vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR s c h v a ľ u j e
návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 01.03.2017 podľa návrhu správcu
nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

7982,46 €
1604,15€
6378,31€

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:
Veriteľ

Zistená
pohľadávok
veriteľov

CETELEM SLOVENSKO A.S.
2858,31
Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783,
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
8789,07
Pajštúnska 5, Bratislava, IČO:35 724 803
SECAPITAL s.a.r.l.
2 avenue charles dea gaulle, L-1653 1440,35
Luetzeburg, Luxemburgsko, B 108305
SPOLU:
13087,73

suma

Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na uspokojenie
zistených pohľadávok
veriteľov dlžníka
21,84%

1393,023

67,16%

4283,673

11%

701,6141

100%

6378,31€

Správca žiada Okresný súd Bratislava I ako príslušný orgán, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku SR, tento návrh
konečného rozvrhu výťažku schválil.
V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde k
uspokojeniu pohľadávky proti podstate (nezistenej pohľadávky) v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto
rozvrhom, resp. budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok
správca rozdelí medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok
jednotlivých nezabezpečených veriteľov.
Správca súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia pohľadávky
znáša veriteľ sám.“.
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V Bratislave, 01.03.2017,
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K005045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOKOL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 032 875
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2013 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M správca konkurznej podstaty úpadcu SOKOL, spol. s r. o., Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 36032875, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: Mesto Banská Bystrica, Českosl. armády 26, Banská Bystrica, IČO: 00313271
Por. č.
1.
Spolu:

Nezabezpečená pohľadávka
36,00 €
36,00 €

V Banskej Bystrici, 02.03.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Správca úpadcu

K005046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Remšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávnica 74, 018 54 Slávnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2014 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac december 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážky zo mzdy dlžníka za mesiac december 2016 v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou vo výške 87,64 EUR. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v banke založený pre účely
konkurzu dňa 13.1.2017.
JUDr. Ján Súkeník-správca

K005047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Drdnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D.Skuteckého 1637/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2012 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu

Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu Lenka Drndová, nar. 26.11.1978, bytom D. Skuteckého 1637/1, 901 01
Malacky, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 2K/51/2012 oznamuje, že došlo k zmene
adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname
správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu Lenka Drndová

K005048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 612, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, v
konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 8K/4/2016 oznamuje, že došlo k zmene adresy
kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.
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Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu Ján Donoval

K005049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 1175/2, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2016 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu Juraj Harvan, nar.13.06.1972, bytom Zvolenská 1175/2, 821 09
Bratislava, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 2K/13/2016 oznamuje, že došlo
k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname
správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.

Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu Juraj Harvan

K005050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pizzeria San Marco s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púpavova 20, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 803 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/40/2013 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/40/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Ing. Marian Mikuš S 1363, správca úpadcu Pizzeria San Marco s.r.o., IČO: 36 803 359, sídlom Púpavova 20, 841
04 Bratislava, v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I, sp. zn. 3K/40/2013 oznamuje, že došlo
k zmene adresy kancelárie správcu Ing. Marian Mikuš tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná v zozname
správcov vedenom MS SR) je Špitálska 10, 811 08 Bratislava 1.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Marian Mikuš
správca konkurznej podstaty
úpadcu Pizzeria San Marco s.r.o.

K005051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kavecká "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubová 6/32, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/7/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac december 2016
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 101,58 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 12.01.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: vrátený poplatok od Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,66 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 09.02.2017
Umiestnenie: účet správy podstaty

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou - zrážka zo mzdy úpadcu u zamestnávateľa za mesiac január 2017
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 112,33 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 13.02.2017
Umiestnenie: účet správy 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

132

Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K005052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Týmto ako správca majetku úpadcu VAMAX – X, s.r.o. v konkurze v konkurze vyhlásenom na majetok
úpadcu VAMAX – X, s.r.o. v konkurze, ktorý je vedený na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30K/49/2014,
v zmysle § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZKR“) zverejňujem návrh čiastkového rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s..

I.
Všeobecná časť

1. Oddelenú podstatu, ktorá je predmetom tohto návrhu čiastkového rozvrhu výťažku tvoria
nasledovné súpisové zložky majetku:
A. Peňažné pohľadávky úpadcu
Dlžník

Faktúra spolu s uvedením právneho sôvodu vzniku pohľadávky

Súpisová
Suma
hodnota
pohľadávky majetku
(mena)

Alexandra Roth Petríčková
Helcmanovce 1536, 055 63 OFS15740913, neuhradena faktúra za uskutočnené prepravné služby (20 km) 31,2 €
Helcmanovce
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.,
Michala Hlaváča, 054 01 OFS10521112, neuhradena faktúra za dodanie štrkodrvy, frakcia 0/8 (80 t)
489,6 €
Levoča, IČO: 36 487 091
Bio - CH s.r.o., Nálepkovo 398,
OFS01870813, neuhdradená faktúra za poskytnutie telefónnych služieb 053 33 nálepkovo, IČO: 46 334
225,6 €
Pohostinstvo u Jeleňa
793
BRIDGE - WORLD s.r.o.,
Prakovce 15, 055 62 Prakove, OFS25720913,
312 €
IČO: 45 256 837
10130085, neuhradená faktúra za dodanie CrNi 18/9 (16,920 t) katalógového
7381,42 €
EUROTRIM, s.r.o., M. R. čísla odpadu 17 04 07 - zmiešané kovy
Štefánika 73, 010 01 Žilina, 10130159, neuhradená faktúra za dodanie hliníkových plechov Al 813 packed
9207,52 €
IČO: 45686131
(23,481 t)
František Harčár – HARMIX,
Jurkovičová 14, 080 01 Prešov, 10130145, neuhradená faktúra za dodanie regálov (84 kg)
90,72 €
IČO: 37254316
OFS10610314, neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (2407 km)
722,1 €
- GL 384 AM, GL 576 YB
OFS28570214, neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (1764 km)
635,04 €
GI 774 AM, GI 551 YB
HZ METAL s.r.o., Stará Maša,
OFS28600214, neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (2860 km)
053 42 Krompachy, IČO: 36
858 €
- GL 384 AM, GL 576 YB
600 423
OFS31800314, neuhradená faktúra za poskytnutté prepravné služby - GL 774
893,4 €
AM, GL 551 YB (1950 km), GL 384 AM, GL 576 YB (638 km)
OFS31960514, neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (3450 km)
1035 €

1,56 €
24,48 €

11,28 €

15,60 €
369,07 €
460,38 €
4,54 €
36,11 €
31,75 €
42,90 €
44,67 €
51,75 €
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OFS31960514, neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby (3450 km)
1035 €
- GL 384 AM, GL 576 YB
Ing.
Martin
Dubecký
–
OFS29950413, neuhradená faktúra za poskytnuté prepravné služby
OAKMEDIA, Školská 138/7, 055
200,64 €
motorovým vozidlom, ŠPZ: GL 775 AM, antuka (152 km)
01 Margecany,IČO: 45924040
OFS06370314, neuhradená faktúra za nakladanie pilín - New Holland LM
72 €
Ing. Miroslav Macejko ml.,
1745,
Prakovce 13, 055 62 Prakovce,
OFS07090214, neuhradená faktúra za manipulačné práce - New Holland LM
IČO: 40106730
216 €
1745
10140001, neuhradena faktúra za dodanie palety 114 x 114, zo dňa 9.1.2014,
1116 €
na základe objednávky č. 1311025 (150 ks)
10140002, neuhradená faktúra za dodanie bukového hranola zbíjaného, zo
1120 €
dňa 10.1.2014, na základe objednávky č. 1410018 (1120 ks)
KOVOHUTY, a.s., Polianky 5,
10140003, neuhradena faktúra za dodanie bukového hranola zbíjaného, zo
841 01 Bratislava IV., IČO: 36
1120 €
dňa 17.1.2014, na základe objednávky č. 1410042 (1120 ks)
200 867
10140004, Neuhradena faktúra za dodanie palety 114 x 114, zo dňa
1116 €
24.1.2014, na základe obejdnávky č. 1410033 (150 ks)
10140005, Neuhradena faktúra za dodanie palety 114 x 114, zo dňa
1116 €
29.1.2014, na základe objednávky č. 1410033 (150 ks)
Ľubomír Birnstein, Tehelná 5, OFS13670213, neuhradena faktúra za predaj osobného motorového vozidla
360 €
056 01 Gelnica
Renault Megane Combi, ŠPZ GL 979 AI
OFS14370613, neuhradena faktúra zaťažbu a dodávku štrkopiesku v súlade
553370,4 €
Matrix Slovakia s.r.o., Letecká
so Zmluvou o dielo zo dňa 12.1.2012 (90 420 t)
35/2052, 052 01 Spišská Nová
OFS27790812, neuhradena faktúra za ťažbu a dodávku štrkodrvy v súlade so
Ves, IČO: 36198048
146068,02 €
Zmluvou o dielo zo dňa 12.1.2012 (133 334 t)
OFS10751013, neuhradena faktúra za odmenu mandátara vzhľadom na
predané oceľové fľaše - sklad Q228, predané oceľové fľaše - propán 33kg a 649,6 €
10 kg - sklad Q228 v zmysle mandátnej zmluvy č. Q228/1/2009
OFS14590314, neuhradena faktúra za odmenu mandátara vzhľadom na
MESSER Tatragas spol. s.r.o., predané oceľové fľaše - sklad Q228 v zmysle mandátnej zmluvy č. 121,8 €
Chalupkova
9,
819
44 Q228/1/2009 (60 ks)
Bratislava,
OFS14790414, neuhradena faktúra za odmenu mandátara vzhľadom na
predané oceľové fľaše - sklad Q228 v zmysle mandátnej zmluvy č. 140,07 €
Q228/1/2009 (69 ks)
PREMIER
WINGS,
s.r.o.,
10130177, neuhradena faktúra za dodanie kovového odpadu 17 04 05 Panenská
24,
811
03
1673,29 €
železo, oceľ podľa bodu 1.1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.11.2013 (702,492 t)
Bratislava, IČO: 44439733
SD správní, s.r.o., 10 Lupenice,
50131561, neuhradena faktúra za uskutočnenú prepravu z Lupenice do Žiadru
571 41, Česká republika, IČO:
461,5 €
nad Hronom (355 km)
27526810
10130166, neuhradena faktúra za dodanie hliník 811, hliníka 829, hlinikových
SMS s.r.o., Jesenského 8, 040
chladičov, hliníkových špôn, hliník 818/ farba, hliník 819, hliník 818 7158,83 €
01 Košice, IČO: 46793798
(katalógove číslo odpadu 17 04 02 - hliník)
Stanislav Varga - STAVA KOV,
Jarná
226/5,
055
01 OFS31521213, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva
60 €
Margecany, IČO: 44050526
TAVAL s.r.o., Ľubochnianska 10120332, neuhradena faktúra za hliníkový lisovaný plech 819 (5,204 t),
2/a, 080 06 Ľubotice, IČO: hlinikový plech s plastom 819 (1,466 t) a hlinikový profil so železom (11,473 t) 3000 €
31731741
- Al profil s Fe (katalógové číslo odpadu 17 04 02 - hliník)
OFS18520913, neuhradena faktúra za dodanie štartovacieho regálu/5 políc 2
TEMERITAS s.r.o., Moravská
ks, pokračovací regál/5 políc 2 ks, 20 ks políc, 12 ks stĺpikov, 12 ks prepojení,
2566/3, 052 01 Spišská Nová
313,2 €
80 ks klipov, 4 ks zavetrakov, štartovací regál/5 políc 2 ks, 10 ks políc, 8 ks
Ves, IČO: 45917795
stĺpikov, 8 ks prepojení, 20 ks klipov, 4 ks zavetrakov (0,290 t)
10140007, neuhradena faktúra za dodanie elektrickej energie a vody
189,54 €
OFS09740414, neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade
120 €
so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
OFS09750414, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva
120 €
OFS10200214, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva
84 €
OFS10210214, neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade
120 €
so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
OFS12900514, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva
120 €
OFS12910514, neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade
120 €
so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
OFS13520314, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva
120 €
TIBOND s.r.o., Prakovce 13, OFS13530314, neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade
120 €
055
62
Prakovce,
IČO: so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
43876161
OFS15230714, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva
120 €
OFS15310814, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva

120 €

OFS24330714, neuhradena faktúra za spotrebu elektrickej energie 187 €
prevádzka Hnilecká 21, Gelnica

51,75 €
10,03 €
3,60 €
10,80 €
55,80 €
56 €
56 €
55,80 €
55,80 €
18 €
27668,52 €
7303,40 €
32,48 €
6,09 €

7€

83,66 €
23,08 €
357,94 €
3€
150 €

15,66 €
9,48 €
6€
6€
4,20 €
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
9,35 €
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OFS31130514, neuhradena faktúra za spracovanie účtovníctva

120 €

6€

OFS31140514, neuhradena faktúra za nájom nebytových priestorov v súlade
120 €
so zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

6€

TREVA s.r.o., Prakovce 13, 055
OFS28250213, neuhradena faktúra za výkon stroja výkon stroja - New Holland216 €
62 Prakovce, IČO: 31727760
Finančné
riaditeľstvo
SR,
Lazovná ulica 83, 974 01 Vrátenie dane
50980,52 €
Banská Bystrica
Finančné
riaditeľstvo
SR,
Lazovná ulica 83, 974 01 Vrátenie dane
21647,23 €
Banská Bystrica
Finančné
riaditeľstvo
SR,
Lazovná ulica 83, 974 01
1282,94 €
Banská Bystrica
Finančné
riaditeľstvo
SR,
Lazovná ulica 83, 974 01
259,97 €
Banská Bystrica
Všeobecná
zdravotná
Preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie
146,86 €
poisťovňa, a.s.

10,80 €
50980,52 €
21647,23 €
1282,94 €
259,97 €
146,86 €

Predmetné peňažné pohľadávky boli zaradené do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., zverejnením v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 110/2015 zo dňa 11. júna 2015, v spojení
so zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. 122/2015 zo dňa 29. júna 2015, zverejnením v Obchodnom vestníku
SR č. 18/2017 zo dňa 26. januára 2017 a zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. 25/2017 zo dňa 6. februára
2017. Súpisová hodnota uvedených súpisových zložiek predstavuje sumu vo výške 111.484,10 EUR. Predmetné
peňažné pohľadávky zabezpečujú pohľadávky zabezpečeného veriteľa zapísané v zozname pohľadávok pod č. 5/V
a 7/V, ktorých celková zistená výška predstavuje 2.941.483 EUR.

B. Nehnuteľnosť úpadcu
Typ
zložky

súpisovej

Druh pozemku

Parcelné
číslo

Pozemok - parcela zastavané plochy a
759/21
reg. "C"
nádvoria

Výmera

Katastrálne
územie

507 m2 Prakovce

Obec, štát

spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota
majetku (mena)

Prakovce,
SR

1/1

1 906,32 €

Predmetný nehnuteľný majetok úpadcu bol zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s. zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 81/2015 zo dňa 29. apríla 2015
v spojení so zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. 168/2015 zo dňa 2. septembra 2015. Súpisová hodnota
uvedených súpisových zložiek predstavuje sumu vo výške 1.906,32 EUR. Predmetný nehnuteľný majetok
zabezpečuje pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod č. 5V a 7/V, ktorých celková zistená výška
predstavuje 2.941.483 EUR.

C. Hnuteľný majetok úpadcu

Popis hnuteľnej veci

Výrobné číslo

Rok
Stav opotrebovanosti
výroby

Súpisová
spoluvlastnícky hodnota
podiel
majetku
(mena)

Ramenový nosič VOLVO FL6
YV2E4CCA71B292659 2001
250

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

8 516,40 €

Kontajner 32 m3

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

5 746,20 €

-

-

opotrebenie zodpovedá veku a častému
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Nakladač New Holland B115B N8GH20786HK

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
užívaniu,
netesnosť
hydraulických 1/1
valcov

59 721,00 €

Vysokozvižný vozík Mitsubishi
EF14E51013
FD35NI

2000

opotrebenie zodpovedá veku a častému
užívaniu,
netesnosť
hydraulického 1/1
systému

10 029,60 €

Sennebogen

825.0.1298

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
užívaniu,
netesnosť
hydraulického 1/1
systému, nutná oprava čelustí drapáka

125 955,00 €

Kontajner 32 m3

-

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

4 884,00 €

Kontajner 32 m3

-

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

4 884,00 €

Kontajner 32 m3

-

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

4 884,00 €

Kontajner 32 m3

-

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

4 884,00 €

Kontajner 16 m3

-

2008

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

3 614,40 €

Teleskopiský manipulátor New
FNHNH17MN8HK37193 2008
Holland LM 1745

opotrebenie zodpovedá veku a častému
užívaniu, poškodený kardan, netesnosť 1/1
hydraulického systému

64 274,40 €

Lamač koľajníc MFR Cropper

220

2007

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

31 628,40 €

AutoSigma NDL /47K100/

-

2012

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

5 494,20 €

2006

opotrebenie zodpovedá veku a častému
užívaniu, pri dlhšom prevádzkovaní 1/1
nedrží pracovný tlak

11 352,00 €

Hydraulický paketovací lis CPB
3047/2006
100
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-

2012

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

20 501,40 €

-

2012

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

5 173,80 €

Teleskopiský manipulátor New
NZHK18011
Holland LM 1333

2012

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

57 553,20 €

Takeuchi TB 070

17055205

1999

opotrebenie zodpovedá veku a častému
užívaniu, vybité čapy na manipulačnom
1/1
ramene,
poškodené
a
značne
opotrebované gumené pásy

13 162,80 €

Lis 200B

-

2013

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

7 302,60 €

-

2013

opotrebenie zodpovedá veku a častému
1/1
užívaniu

5 884,20 €

2013

nepoužívané

1 574,40 €

Kontajner 33 m3

AutoSigma
príslušenstvom

NDL

s

Lyžiny TIGRIP typ TKG 5.0T
VHS výrobca Yale Industrial
1111260113
Products GmbH,nosnosť 5t,
hmotnosť 420kg

1/1

Predmetný hnuteľný majetok úpadcu bol zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s. zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 222/2015 zo dňa 19. novembra 2015
a 218/2015 zo dňa 12. novembra 2015. Súpisová hodnota uvedených súpisových zložiek predstavuje sumu vo
výške 457.020 EUR. Predmetný hnuteľný majetok zabezpečuje pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod č.
5V, 6/V a 7/V, ktorých celková zistená výška predstavuje 3.215.944,92 EUR.
1. Speňaženie oddelenej podstaty, ktorá je predmetom tohto návrhu čiastkového rozvrhu výťažku:
2. Vymáhanie pohľadávok
Návrhom zo dňa 17. júla 2015 správca požiadal oddeleného veriteľa, spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s.
ako príslušný orgán, o uloženie záväzného pokynu za účelom speňažovania peňažných pohľadávok zapísaných
v súpise oddelenej podstaty v prospech tohto veriteľa. Dňa 31. júla 2015 bol správcovi doručený záväzný pokyn
oddeleného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. č. 7703/2015 udelený za účelom speňaženia peňažných
pohľadávok úpadcu, formou predžalobných výziev na úhradu týchto pohľadávok a ich následného vymáhania
prostredníctvom súdu.
S poukazom na uvedené, v súlade s uloženým záväzným pokynom, správca formou predžalobných výziev vyzval na
úhradu pohľadávok úpadcu všetkých dlžníkov úpadcu. Obsahom predžalobných výziev bola výzva správcu na
uhradenie predmetnej pohľadávky úpadcu, alebo doručenie podkladov preukazujúcich zánik vymáhanej
pohľadávky.
Z vyššie špecifikovaných pohľadávok bola časť uhradená po doručení predžalobných výziev, bez potreby súdneho
vymáhania uvedených pohľadávok, pričom sa jedná o nasledovných dlžníkov:
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Alexandra Roth Petríčková
Bio - CH s.r.o.,
Ing. Martin Dubecký – OAKMEDIA,
Ing. Miroslav Macejko ml.,
SD správní, s.r.o.,
Stanislav Varga - STAVA KOV
TEMERITAS s.r.o.
TREVA s.r.o.
Finančné riaditeľstvo SR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Za účelom vymoženia ostatných peňažných pohľadávok zahrnutých do tohto rozvrhu, správca pristúpil k iniciovaniu
súdnych konaní, a to prostredníctvom právnych zástupcov JUDr. Martin Friedrich, advokát a advokátska kancelária
RADAČOVSKÝ&PARTNERS s.r.o.. Vo vzťahu k uvedeným pohľadávkam došlo zo strany nasledovných dlžníkov
k úhrade týchto pohľadávok na základe jednotlivých rozhodnutí súdov, ako aj mimosúdnej dohody:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.
BRIDGE - WORLD s.r.o.
EUROTRIM, s.r.o.
František Harčár – HARMIX
KOVOHUTY, a.s.
Ľubomír Birnstein
Matrix Slovakia s.r.o.
MESSER Tatragas spol. s r.o.
PREMIER WINGS, s.r.o.
TAVAL s.r.o.
TREVA s.r.o.

Vo vzťahu k peňažným pohľadávkam voči nasledovným dlžníkom, ktorých vymáhanie bolo realizované v súdnom
konaní, došlo zo strany týchto dlžníkov k započítaniu ich pohľadávok voči úpadcovi s vymáhanými pohľadávkami.
V dôsledku toho boli predmetné súdne konania iniciované voči týmto dlžníkom zastavené:
·
·
·

HZ METAL s.r.o.
TIBOND s.r.o.
SMS s.r.o.

Výpočet sumy určenej na uspokojenie zabezpečenému veriteľovi:
Výťažok zo speňaženia (brutto)
Príjmy zo správy
Výťažok určený na rozvrh spolu

175.752,46 €
0€
175,752,46 €

Pohľadávky proti podstate spolu
Poštovné

26.886,98 €
38,75 €

Náklady na právne služby

16.069,9 €

Ostatné pohľadávky proti podstate zmiešanej povahy
Súdny poplatok 0,02 %
Odmena správcu (s DPH)

951,59 €
349,5 €
9.477,24 €

Zostatok na výplatu oddelenému veriteľovi

148.865,48

€

B. Dražba nehnuteľnosti
Návrhom zo dňa 30. júla 2015 správca požiadal oddeleného veriteľa, spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s.
ako príslušný orgán, o uloženie záväzného pokynu za účelom speňažovania nehnuteľnosti, pozemku s parc. č.
759/21, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prakovce. Dňa 3. augusta 2015 bol správcovi doručený záväzný
pokyn oddeleného veriteľa VÚB, a.s. udelený za účelom speňaženia predmetného pozemku, spôsobom podľa § 92
ods. 1 písm. d) ZKR – zorganizovaním dražby smerujúcej k predaju uvedenej nehnuteľnosti.
S poukazom na uvedené správca vyhotovil oznámenie o dražbe uvedeného pozemku, ktoré prostredníctvom JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na uvedené správca vyhotovil oznámenie o dražbe uvedeného pozemku, ktoré prostredníctvom JUDr.
Pavla Doriča, PhD., notára, dal zverejniť do Notárskeho centrálneho registra dražieb, pričom toto oznámenie bolo
zverejnené pod sp. zn. NCRdr: 5746/2015. Toto oznámenie bolo v zmysle § 92 ods. 6 ZKR zároveň zverejnené
v Obchodnom vestníku zo dňa 28. augusta 2015 v čiastke OV 166/2015. Predmetné oznámenie o dražbe majetku
podliehajúceho konkurzu správca v zmysle § 92 ods. 6 ZKR v spojení s § 17 ods. 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZoDD“) zároveň zaslal dňa 24. augusta 2015
všetkým dotknutým osobám, a to Notárskemu úradu JUDr. Pavla Doriča, notára, Daňovému úradu Košice, pobočka
Spišská Nová Ves, Okresnému úradu Gelnica, katastrálnemu odboru a Všeobecnej úverovej banke, a.s..
S poukazom na povinnosť uloženú správcovi Okresným súdom Košice I v uznesení č. k. 30K/49/2014-322, správca
dňa 31. augusta 2015 doručil oznámenie o dražbe majetku podliehajúceho konkurzu súdu.
Žiadosťou zo dňa 9. septembra 2015 správca požiadal v súlade s § 11 ods. 4 ZoDD Obecný úrad Prakovce o
zverejnenie oznámenia o dražbe na úradnej tabuli obce Prakovce, a to po dobu najmenej 15 dní, od. 14. septembra
2015 do 30. septembra 2015.
V zmysle predmetného oznámenia o dražbe majetku podliehajúceho konkurzu sa dňa 16. septembra 2015 a dňa
23. septembra 2015 uskutočnili obhliadky predmetu dražby.
Dňa 30. septembra 2015 sa na Notárskom úrade JUDr. Pavla Doriča, PhD., notára, uskutočnila dražba majetku
podliehajúceho konkurzu, a to pozemku s parc. č. 759/21, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prakovce,
pričom vydražiteľom sa stala spoločnosť BRIDGE – WORLD, s.r.o., sídlom Prakovce 15, 055 62 Prakovce. Cena
dosiahnutá vydražením bola 1.906,32 EUR. Vykonanie dražby osvedčuje podľa § 20 ZoDD Notárska zápisnica N
387/2015, Nz 33742/2015, NCRIs 34507/2015 napísaná na Notárskom úrade JUDr. Pavla Doriča, PhD., notára, zo
dňa 30. septembra 2015.
S poukazom na povinnosť uloženú správcovi Okresným súdom Košice I v uznesení č. k. 30K/49/2014-322, správca
dňa 1. októbra 2015 doručil súdu oznámenie o výsledku dražby majetku podliehajúceho konkurzu a predložil súdu
ftk. Notárskej zápisnice N 387/2015, Nz 33742/2015, NCRIs 34507/2015 zo dňa 30. septembra 2015.
Oznámenie o výsledku dražby, spolu s ftk. Notárskej zápisnice N 387/2015, Nz 33742/2015, NCRIs 34507/2015 zo
dňa 30. septembra 2015, správca v súlade s § 24 ods. 7 ZoDD zaslal dňa 5. októbra 2015 dotknutým osobám, a to
Notárskemu úradu JUDr. Pavla Doriča, notára, Obecnému úradu Prakovce, Daňovému úradu Košice, pobočka
Spišská Nová Ves, Okresnému úradu Gelnica, katastrálnemu odboru a Všeobecnej úverovej banke, a.s..
Vzhľadom na vydraženie pozemku s parc. č. 759/21, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prakovce, správca
dňa 30. septembra 2015 zaslal Okresnému úradu Gelnica, katastrálnemu odboru, návrh na zápis práv
k nehnuteľnostiam záznamom podľa § 34 a nasl. zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
Výpočet sumy určenej na uspokojenie zabezpečenému veriteľovi:
Výťažok zo speňaženia (brutto)
Príjmy zo správy
Výťažok určený na rozvrh spolu

1.906,32 €
0€
1.906,32 €

Pohľadávky proti podstate spolu
Znalecký posudok (alikvot.)

835,38 €
13,02 €

Náklady na inzerciu

185,56 €

Náklady za služby notára
Cestovné náhrady
Ostatné pohľadávky proti podstate zmiešanej povahy
Súdny poplatok 0,02 %
Odmena správcu (s DPH)

291,35 €
100,25 €
16,27 €
3,5 €
225,43 €

Zostatok na výplatu oddelenému veriteľovi

1.070,94

C.

€

Priamy predaj hnuteľného majetku

Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ako príslušný orgán uložila správcovi
majetku úpadcu záväzný pokyn č. 608/7703/2016 zo dňa 25. novembra 2016 na speňaženie časti majetku
oddelenej podstaty úpadcu spôsobom v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) ZKR, a to formou priameho predaja tohto
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oddelenej podstaty úpadcu spôsobom v zmysle § 92 ods. 1 písm. e) ZKR, a to formou priameho predaja tohto
hnuteľného majetku spoločnosti BAULOGIC, s.r.o., sídlom Škultétyho 66, 010 01 Žilina, IČO: 36 419 281, za kúpnu
cenu vo výške 100.000 EUR bez DPH, t.j. 120.000 EUR s 20 % DPH.
S poukazom na uvedené správca uzavrel dňa 7. decembra 2016 so spoločnosťou BAULOGIC, s.r.o. kúpnu zmluvu,
predmetom ktorej bol predaj vymedzeného hnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., za podmienok uvedených vo vyššie uvedenom záväznom pokyne č.
608/7703/2016 zo dňa 25. novembra 2016.
Výpočet sumy určenej na uspokojenie zabezpečenému veriteľovi:
Výťažok zo speňaženia (brutto)
Príjmy zo správy
Výťažok určený na rozvrh spolu

120.000 €
0€
120.000 €

Pohľadávky proti podstate spolu
Náklady za prepravu strojov

49.005,29 €
7.890,48 €

Daňová povinnosť DPH

20.000 €

Daňová povinnosť DzMV
Cestovné náhrady
Ostatné pohľadávky proti podstate zmiešanej povahy
Súdny poplatok 0,02 %
Odmena správcu (s DPH)

1.306,8 €
822,8 €
3.900,97 €
240 €
14.844,24 €

Zostatok na výplatu oddelenému veriteľovi

70.994,71

€

II.
Rozvrhová časť

Príjmy zo speňaženia súpisových zložiek majetku tvoriacich oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s., ktoré sú predmetom tohto rozvrhu:
Príjem zo speňaženia peňažných pohľadávok úpadcu

175.752,46 €

Príjem zo speňaženia hnuteľného majetku úpadcu

120.000,00 €

Príjem zo speňaženia nehnuteľnosti parc. CKN č. 759/21
Celkové príjmy zo speňaženia dotknutej časti oddelenej podstaty

1.906,32 €
297.658,78 €

Výdavky zahrnuté do rozvrhu výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku tvoriacich oddelenú
podstatu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., ktoré sú predmetom tohto rozvrhu:
Výdavky vzťahujúce sa k speňaženiu peňažných pohľadávok úpadcu
Výdavky vzťahujúce sa k speňaženiu hnuteľného majetku úpadcu
Výdavky vzťahujúce sa k speňaženiu nehnuteľnosti parc. CKN č. 759/21

26.886,98 €
49.005,29 €
835,38 €

Celkové výdavky dotknutej časti oddelenej podstaty

76.727,65 €

Zostatok určený na výplatu oddelenému veriteľovi

220.931,13 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na uvedené, na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.,
ktorá pozostáva z pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 5/V, 6/V a 7/V, ktorých zistená
výška predstavuje spolu sumu vo výške 3.215.944,92 EUR, je určená suma vo výške 220.931,13 EUR, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 6,87 % uspokojenie danej pohľadávky.
S poukazom na skutočnosť, že oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. tvorí,
okrem súpisových zložiek majetku zahrnutých do tohto čiastkového rozvrhu, ešte ostatný doposiaľ nespeňažený
majetok, neuspokojená časť zabezpečenej pohľadávky tohto veriteľa vo výške 2.995.013,79 EUR bude
uspokojovaná na základe rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.

III.
Schválenie rozvrhu
Pred zostavením návrhu tohto čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty správca zostavil zoznam
pohľadávok proti dotknutej podstate a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate, ako aj zámer
zostaviť tento rozvrh správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 21/2017 zo dňa 31. januára. 2017.
Proti žiadnej z pohľadávok proti dotknutej podstate nebola v súlade s § 96 ods. 3 ZKR podaná námietka.
Správca určuje zabezpečenému veriteľovi Všeobecná úverová banka, a.s. lehotu 15 dní na schválenie
návrhu tohto čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty alebo podanie odôvodnených námietok,
pričom táto lehota začína plynúť odo dňa zverejnenia návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty v Obchodnom vestníku SR.
V Košiciach, dňa 3. marca 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K005053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Švancara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 380/25, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/8/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisovej hodnoty majetku oddelenej podstaty :

1. Typ súpisovej zložky majetku: Byt
Popis: Byt
Štát: Slovenská republika
Okres: Myjava
Obec: Myjava
Katastrálne územie: Myjava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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List vlastníctva č. 2877
Súpisné číslo: 380
Číslo poschodia: 1 p.
Číslo bytu:10
Číslo vchodu: 25
Výmera: 86 m2
Podiel na spoločných priestoroch:86/2229
Poradové číslo spoluvlastníka: 10
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
Nachádzajúci sa v Bytovom dome na Partizánskej 380/25, 907 01 Myjava, so súp. č: 380, na parc. č. 1958,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere: 447 m2
Súpisová hodnota: 50.800,- EUR (pôvodná hodnota 43.000,- Eur)
Deň zapísania majetku: 02.06.2014
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K005054
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
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 95 95, 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: STRADER, s. r. o.
Sídlo: Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov
IČO: 36 481 599
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 11.990,00 €
Počet uplatnených pohľadávok: 2
Doručenie prihlášky dňa: 01.03.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 219
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 01.03.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernátová Lívia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovice 125, 922 08 Rakovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1982
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 25K/14/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/14/2013
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 Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Lívia Bernátová, nar.
28.01.1982, bytom Rakovice 125, 922 08 Rakovice 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.
V Nitre, dňa 02.03.2017
LawService Recovery k.s., správca

K005056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.
číslo

typ súpis.
zložky

popis súpisovej zložky

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

16

iná majetková
hodnota

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac január 2017, zamestnávateľ:
SODEMA, s.r.o.

47,86
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K005057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Utľak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stálicová 1478 / 3, 040 01 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, zapísanú v zozname
správcov vedeným MS SR pod č. S1731, správca úpadcu Michal Utľak, nar.: 08.09.1965, trvale bytom Stálicova
1478/3, 040 01 Košice vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu I. kolo verejného ponukového
konania na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, súpis
ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 107/2016 zo dňa 03.06.2016 (K013024).
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fabia, benzín, 44 kw, VIN: TMBPH46Y723581879, rok výroby 2002, EČV:
KE806DO, najazdených 235 655 km.
(ďalej len „Motorové vozidlo“).
Motorové vozidlo sa predáva v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické alebo právne vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých jeho častí. Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok
a certifikátov. Motorové vozidlo má platnú emisnú kontrolu a technickú kontrolu. Úspešný záujemca je povinný v
lehote do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť odvoz Motorového vozidla z miesta
jeho uskladnenia nachádzajúceho sa vo Zvolene. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ - PONUKOVÉ KONANIE – ŠKODA - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie
ponúk je 25 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR, pričom končí dvadsiatym piatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
adresu kancelárie správcu (Pribinova 8, 040 01 Košice) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný
účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK32 0900 0000 0051 1171 0665, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške - 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka ŠKODA“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka
v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka
musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úrade overenú
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záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úrade overenú
fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná, pričom
ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote 10 dní od oznámenia správcu o tejto
skutočnosti spolu s výzvou na uzatvorenie kúpnej zmluvy túto so správcom neuzavrie alebo najneskôr do
momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy nedoplatí zábezpeku (preddavok) na celú kúpnu cenu, čím poruší
podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky
do uplynutia lehoty na predkladanie záväzných ponúk, ktorá za uvedených podmienok bude správcom
započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady
ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to
záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením
jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu, pričom
o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná
kúpna cena. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom, ktorá ponuka, ktorého záujemcu bude víťazná. Správca je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí
kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán.
Záujemcom uhradená zábezpeka sa v danom prípade započíta na čiastočnú úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní
od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou
ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K005058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Drahomíra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho ul. 967/30, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2015 S1731
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Okresný súd Nitra
31K/34/2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Meno
a
Dlžník
priezvisko/
ulica,
názov
číslo
dlžníka

Právny
- Suma
Mena dôvod
v€
vzniku

- Dlžník
Dlžník Dlžník Dlžník
- PSČ - Štát IČO
mesto

RealFin SK, Koháryho
Levice 93401 SR
s.r.o.
967/30

Deň vydania: 07.03.2017

Súpisová
Dátum
hodnota
Dôvod vylúčenia
vylúčenia
v€

Právo
úpadcu
na
vyrovnací
podiel
v
44130104 1,00 € EUR
1,00 €
zmysle § 148
ods.
2
Obchodného
zákonníka

Úpadca je spoločníkom v spoločnosti
RealFin SK, s.r.o., so sídlom
Koháryho 967/30, 934 01 Levice, IČO:
44 130 104 (ďalej len „RealFin SK,
s.r.o.“).
Vzhľadom
na to,
že
vyhlásením konkurzu na majetok
úpadcu
zanikla
jeho
účasť
v spoločnosti RealFin SK, s.r.o.
vznikol úpadcovi v zmysle § 148 ods.
2 Obchodného zákonníka v spojení s
§ 150 ods. 1 Obchodného zákonníka
nárok na vyrovnací podiel. Správca
zároveň zistil, že na majetok
spoločnosti RealFin SK, s.r.o., bol
Uznesením Okresného súdu Nitra zo
dňa
13.10.2011,
zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 202/2011 zo
dňa 20.10.2011 vyhlásený konkurz,
pričom funkciu správcu vykonáva Ing.
Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra,
zapísaná
v
zozname
správcov
vedeným MS SR pod č. S1431.
Správca v tejto súvislosti zároveň
uvádza, že súpis majetku podstát
úpadcu RealFin SK, s.r.o., bol
02.02.2017 zverejnený v Obchodnom vestníku č.
227/2011 zo dňa 28.11.2011, pričom
je tvorený len pohľadávkami. Podľa
názoru správcu sú tieto málo bonitné,
nakoľko tieto sú pravdepodobne
premlčané (pohľadávky vznikli pred
viac ako 5 rokmi). Správca zároveň
uvádza, že pohľadávka úpadcu voči
spoločnosti RealFin SK, s.r.o., by sa
v zmysle § 95 ods. 3 ZKR
uspokojovala
až
po
úplnom
uspokojení
ostatných
nezabezpečených pohľadávok, keď
úpadca je osobou spriaznenou so
spoločnosťou RealFin Sk, s.r.o.. Na
základe uvedeného má správca za to,
že vymáhanie pohľadávky by bolo
neúčelné a náklady na vymáhanie by
určite prevýšili možný výťažok z jej
speňaženia. Na základe uvedeného
správca v zmysle záväzného pokynu
zo dňa 07.02.2017 od zástupcu
veriteľov ako príslušného orgánu,
ktorým je Československá obchodná
banka, a.s., dňa 13.02.2017 vylúčil
túto súpisovú zložku majetku zo
súpisu majetku podstát.

K005059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu MERKANTIL s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 týmto vylučuje nasledovné
pohľadávky zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SIMPLEX Business, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa
104, 949 01 Nitra, IČO: 46 869 565 (pôvodne zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653), súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 96/2015 dňa 22.05.2015
(K011372):

Číslo pohľadávky v
Názov dlžníka
súpise (C)

Dlžník - ulica, Dlžník číslo
mesto

Dlžník IČO:
PSČ

Dlžník - Štát

Suma v Právny dôvod vzniku €
neuhradená faktúra č.

49

Za Potokem
46/4

Praha

106 00

Česká
republika

29002038, 29001966,
14
29001934, 29001926,
213,74 €
29001835

Panónska
cesta 40

Bratislava

852 45

Slovensko

248,00 € 20141177

Zadunajská 12 Bratislava

851 01

Slovensko

11
20110132, 20110215,
831,90 € 20110311, 20110440

13
29

AVON s.r.o.

Europapier
Slovensko, s.r.o.
ibn Electronics
s.r.o.

60489146

31 344
381
36 795
348

Pohľadávky pod poradovým číslom 49, 29 správca vymazáva z dôvodu zániku dlžníka bez právneho nástupcu a
pohľadávky pod poradovým číslom 13 správca vymazáva z dôvodu, že sa jednalo o chybný zápis pohľadávok, ktoré
zanikli ešte pred vyhlásením konkurzu.
LawService Recovery, k.s., správca

K005060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 408 565
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2016/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: METALTOOL Slovakia, s.r.o., so sídlom Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín,
IČO: 36 408 565, bola doručená konkurzná prihláška veriteľa Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo Námestie 1651/2,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 00 314 463 v celkovej prihlasovanej výške 146,40 EUR. Prihláška veriteľa Mesto Dolný
Kubín bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej 45-ňovej lehoty a bola dňa 27.02.2017 zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 9.
Ing. Elena Fioleková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lennerová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626 / 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Advisors k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Lennerová, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01
Pezinok, nar. 21.04.1980 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty úpadcu.

Typ súpisovej zložky:
Pohľadávka z účtu
P.
Súpisová
Č. účtu/ Kód banky
Popis
Mena Suma
č..
hodnota
SK55 7500 0000 0040 2401 nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
1.
EUR 663,88 663,88 €
8836
správcu

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

02.03.2017
§67 ods. 1 písm. a) ZKR

Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K005062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lennerová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2626 / 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/66/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/66/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Úpadca: Gabriela Lennerová, bytom Suvorovova 2626/45, Pezinok
Sp. zn.: 8K/66/2016

ODDELENÁ PODSTATA
·

Zabezpečený veriteľ: Poštová banka a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečená pohľadávka vedená v zozname pohľadávok pod č. 4

Nehnuteľnosť – byt
Poradové číslo: 1
Adresa:
Č. bytu:
Poschodie na ktorom sa byt nachádza:
Podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemkoch:
Kat. územie:
Č. LV:
Súpisné číslo a parcelové číslo bytového domu:
Spoluvlastnícky podiel k bytu:

Súpisová hodnota majetku:

·
·

Hroznová 21, 902 01 Pezinok
404
4.p
6602/252952
Pezinok
9639
5354, parc. C KN č. 2045/117
1/1

102.000,- €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

02.03.2017
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K vyššie uvedeným súpisovým zložkám majetku sa vzťahuje nasledovné zistené zabezpečovacie právo („ZP“)

Pohľ. č. Druh ZP

Zabezpečená suma

Deň
vzniku
registrácie

ZP/Deň

Poradie ZP Právny dôvod vzniku ZP

záložné
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.
86.522,52,- €
16.01.2012
prvé
právo
0949057988ZZ zo dňa 19.12.2011
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Poštová banka, a.s., vedená v zozname pohľadávok pod č. 4 prihlásená vo výške 86.522,52 €
vznikla zo Zmluvy o úvere praktickáhypotéka č. U 0949057988 zo dňa 14.12.2011 s príslušenstvom v znení neskorších dodatkov.
4

Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K005063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Púček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1032/43, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/45/2016 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vo veci konkurzu vedeného na OS BA I pod sp. zn. 6K/45/2016 správca dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o novú
súpisovú zložku majetku:
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- mzda úpadcu za mesiac január 2017 v rozsahu podľa § 72 ods. 2 ZoKR v súpsiovej hodnote 560,03 €.

K005064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Durajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis
všeobecnej podstaty

Položka 1

Popis položky

Sporný zápis
Majetok tretej osoby
Dôvod zapísania do súpisu
Súpisová hodnota podľa ohodnotenia správcom
Deň zapísania do súpisu

Osobné motorové vozidlo
Kategória: M1
Obchodný názov: NISAN QASHQAI
Typ: J10/D/D01
Č. typového schválenia ES: e11*2001/116*0295*09
Dátum typového schválenia ES: 12. 12. 2008
Ident. č. motora: M9R
Karoséria: AF viacúčelová
Farba: čierna metalýza
Dátum prvej evidencie: 16. 10. 2009
Dátum prvej evidencie v SR: 27. 2. 2013
EČ: BB 939 EJ
Karoséria VIN: SJNFDAJ10U1484245
Číslo technického preukazu:
PD 229444
VUB Leasing, a. s., Bratislava
IČO: 31 318 045
Oznámenie úpadkyne o úhrade všetkých leasingových splátok
5.000,- €
20. 2. 2017

K005065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2016 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3,031 01 Liptovský Mikuláš ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: František Gromovský, nar. 01.05.1964, trvale bytom Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin,
oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 6K/23/2016 v kancelárii správcu
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oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 6K/23/2016 v kancelárii správcu
konkurznej podstaty na adrese: J.Jánošku 3, 031 0 Liptovský Mikuláš, v pracovných dňoch počas úradných hodín
od 08:00 hod. do 15:00 hod. po vopred dohodnutom termíne buď telefonicky na telefónne číslo 0903 202 486 alebo
e-mailom: liskova.marianna@gmail.com.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K005066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2016 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš ako správca úpadcu:
František Gromovský, trvale bytom Ševčenkova 10192/8 036 01 Martin , v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN:
SK 43 0900 0000 0003 5336 2760, SWIFT: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., variabilný symbol :
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa : označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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; 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.

Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K005067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2016 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
6K/23/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu František Gromovský, nar.
01.05.1964,trvale bytom Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30.01.2017, sp. zn. 6K/ 23/2016, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 25/2017 zo dňa 06.02.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Marianna
Líšková, so sídlom kancelárie J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, značka správcu: S1831 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Frantšek Gromovsky, nar. 01.05.1964, trvale bytom Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin, our duty is to inform you,
that the District Court in Žilina zo dňa 30.01.2017, sp. zn. 6K/ 23/2016, and promulgated in the Commercial bulletin
No. 25/2017 from 06.02.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Marianna
Liskova, so sídlom kancelárie J. Janosku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, značka správcu: S1831 (as the trustee of the
bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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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 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K005068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn. 26 K 77/2015 vedenom na majetok úpadcu Jakub Klema, nar.
29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29, Košice-Šaca, na základe uloženého záväzného pokynu zástupcu
veriteľov Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok zo dňa 26.9.2016 a v zmysle § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ponúka v II. kole
ponukového konania súbor hnuteľných vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 58/2016 zo dňa 24.03.2016 pod K006600.
Najnižšia suma cenovej ponuky v II. kole je minimálne za 70% súpisovej hodnoty majetku.
Ponukové konanie sa uskutočňuje na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia doručia správcovi svoje cenové ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ sp. zn. 26K/77/2015-NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku do 15.00 hod na adresu JUDr. Oľga
Kmeťová, Mlynská 27, 040 01 Košice.
2. Písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný
s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, aktuálny výpis z obchodného
registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden
mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, doklad preukazujúci
zaplatenie preddavku na kúpnu cenu, oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.
3. Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej
ceny na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. č. SK7709000000005110917365. Preddavok
musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Podmienky ponukového konania sú k dispozícii u správcu.
4. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Jediným kritériom je výška ponúknutej kúpnej ceny. O výsledkoch ponukového
konania správca spíše úradný záznam. Správcom vyhodnotený predaj podlieha schváleniu zástupcu
veriteľov ako príslušného orgánu.
5. V prípade, ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok na záujemcu,
na predloženú ponuku sa v rámci verejného ponukového konania nebude prihliadať.
6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk,
v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
7. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
8. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote
do 10 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia ponukového konania zástupcom veriteľov.
9. Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania
a ktorý odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynu
správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR; na úhradu tejto zmluvnej pokuty je správca
oprávnený započítať v príslušnej výške preddavok na kúpnu cenu zložený záujemcom na účet správcu.
10. Bližšie informácie je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č. 0903
367 203 alebo e-mailovej adrese kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K005069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac november 2016
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac december 2016
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 126,25 EUR

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

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

155

Obchodný vestník 46/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.03.2017

K005070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazerná 1, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 079 403
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2014 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo schôdze veriteľov
úpadcu Zel - Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403
v konkurznej veci sp. zn. 26 K 6/2014, konanej dňa 28.02.2017

Miesto konania: kancelária správcu na ul. Mlynská 27 v Košiciach
Termín konania : 28.02.2017
Začiatok konania: 14.00 hod.

Predseda schôdze: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
A. Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny v prílohe
B. Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne, záver

Ad B. 1)
Schôdzu otvoril o 14.00 hod. a prítomných veriteľov privítal predseda schôdze. Oboznámil a poučil prítomných
veriteľov o ich právach a povinnostiach spojených s účasťou na schôdzi veriteľov, o hlasovaní v zmysle ust. § 35, §
36, § 37 ZKR.
Predseda schôdze konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 27/2017 z 08.02.2017.
Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní piati veritelia
zistených pohľadávok oprávnení na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 80 553.
Uznesenie č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní
v zmysle § 35, § 36, § 37 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie :
Za hlasovali :
Colný úrad Košice s počtom hlasov 66
Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 5 537
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica s počtom hlasov 151
Slovenská republika - Daňový úrad Košice s počtom hlasov 33 267
Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava s počtom hlasov 41 532
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 80 553 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.
Ad 2)
Správca oboznámil prítomných veriteľov s dôvodmi zvolania schôdze veriteľov. Uviedol, že konkurz na majetok
úpadcu bol vyhlásený ešte 15.07.2014 (uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 26 K 6/2014 zo dňa 07.07.2014
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 133/2014 zo 14.07.2014 (§ 199 ods. 9 ZKR). Okresný súd Košice I (ďalej
len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 26 K 6/2014 zo dňa 08.06.2016 pre nečinnosť odvolal správcu JUDr.
Vladimíra Lisáka (predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2016 z 15.06.2016).
Uznesením sp. zn. 26 K 6/2014 zo dňa 07.07.2016 okresný súd ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Oľgu
Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu S762. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 135/2016 zo 14.07.2016 a právoplatnosť nadobudlo 15.07.2016.
Napriek tomu, že od vyhlásenia konkurzu ubehli dva roky, neboli v konkurznom konaní vykonané žiadne úkony
vedúce k speňaženiu majetku úpadcu. Správca zistil, že v Obchodnom vestníku nebol zverejnený súpis majetku
podstát. Na základe zisteného nehnutelného majetku prostredníctvom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
správca vyhotovil súpis všeobecnej podstaty a zverejnil ho v Obchodnom vestníku č. 195/2016.
Správca si z konkurzného spisu vyžiadal výpis zo zoznamu pohľadávok. Zistil, že v zozname pohľadávok
v predmetnom konkurznom konaní je evidovaných 14 veriteľov s celkovou výškou prihlásených pohľadávok
181 431,59 EUR, z toho 1 zabezpečený veriteľ s výškou zabezpečenej pohľadávky 28 939,02 EUR.
Po zistení skutočnosti ohľadne existencie zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice (na
základe súčinnosti a po odsúhlasení so Slovenskou konsolidačnou, a.s) správca premietol uvedenú skutočnosť
v súpise majetku úpadcu, keď vypracoval zmenu súpisu majetku a preradenie troch súpisových zložiek majetku –
nehnutelného majetku do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Košice,
ktorú následne zadal na zverejnenie do Obchodného vestníka.
Ku dňu konania tejto schôdze veriteľov správca zapísal do všeobecnej podstaty nehnuteľný majetok v celkovej
súpisovej hodnote 49 354,88 EUR a finančné prostriedky – nespotrebovaný preddavok na základe uznesenia
okresného zo dňa 7.10.2016 v sume 734,39 EUR. Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SR-Daňový úrad
Košice zapísal nehnuteľný majetok v sume 96 000 EUR.
Na základe žiadosti správcu okresný súd uznesením sp. zn. 26 K 6/2014 zo dňa 16.1.2017 uznal konkurz
vyhlásený uznesením zo dňa 07.07.2014, č.k. 26K/6/2014-97, na majetok úpadcu Zel-Ko international, spol. s r.o.,
Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403 za malý. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č.15/2017 z 23.1.2017.
Uznesenie č. 2 (k bodu 2. predmetu rokovania)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konkurzného konania.
Hlasovanie :
Za hlasovali :
Colný úrad Košice s počtom hlasov 66
Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 5 537
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica s počtom hlasov 151
Slovenská republika - Daňový úrad Košice s počtom hlasov 33 267
Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava s počtom hlasov 41 532
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 80 553 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil nikto.
Ad 3) Voľba zástupcu veriteľov
Správca uviedol, že vzhľadom k tomu, že z 3- členného veriteľského výboru, pôvodne zvoleného na prvej schôdzi
veriteľov konanej dňa 21.10.2014, ostali len dvaja členovia, a to Slovenská konsolidačná, a.s. a Sociálna poisťovňa
ústredie Bratislava (okresný súd uznesením sp. zn. 26 K 6/2014 zo dňa 8.6.2015 potvrdil prevod pohľadávok
z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
vedených v zozname pohľadávok pod č. 142, 143, 144 a 145, v prevyšujúcej časti návrh zamietol), a vzhľadom na
uznanie predmetného konkurzu za malý, je potrebné nanovo kreovať príslušný orgán nezabezpečených veriteľov,
zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR. O zástupcovi veriteľov hlasujú prítomní nezabezpečení veritelia.
V súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR za zástupcu veriteľov bol navrhnutý prítomný nezabezpečený veriteľ Sociálna
poisťovňa, ústredie Bratislava.
Hlasovanie:
Za hlasovali :
Colný úrad Košice s počtom hlasov 66
Slovenská konsolidačná, a.s. s počtom hlasov 5 537
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica s počtom hlasov 151
Slovenská republika - Daňový úrad Košice s počtom hlasov 4 328
Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava s počtom hlasov 41 532
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 3 (k bodu 3. predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté v navrhovanom znení, nakoľko zaň hlasovalo 51 614
hlasov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 3 neuplatnil nikto.
K bodu 4) Rôzne
Správca poučil veriteľov, oprávnených na schôdzi hlasovať, o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky.
Prítomní veritelia námietky proti uzneseniam číslo 1 až 3 prijatým na tejto schôdzi neuplatnili.
Zvolený zástupca veriteľov navrhol správcovi, aby sa operatívne stretávali podľa potreby tak, aby k speňaženiu
majetku a k ukončeniu konkurzu došlo v čo najkratšej dobe. Zároveň zástupca veriteľov predniesol, že pri prijímaní
jednotlivých uznesení zástupcu veriteľov bude v súlade so zásadami rýchlosti a hospodárnosti konania
uprednostňovať hlasovanie podľa § 38 ods. 3 ZKR.
Pretože program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľomi za účasť
a schôdzu o 15.00 hod. ukončil.
V Košiciach 28.02.2017
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K005071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Zápis poznámky o spornom zápise
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Jana Kerestveyová, nar. 03.03.1971, bytom
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník, týmto zapisuje poznámku o spornom zápise k nasledujúcemu
majetku:
Opis dotknutej súpisovej zložky majetku: poradové číslo v súpise všeobecnej podstaty: 6, peňažné prostriedky –
výťažok dražby, hodnota: 27.499,57 EUR.
Deň pripísania poznámky o spornom zápise: 02.03.2017
Dôvod pripísania spornej poznámky: podanie tretej osoby, ktorá zapísanie majetku do súpisu všeobecnej
podstaty spochybňuje z dôvodu, že majetok pod poradovým č. 6 zverejnený v OV č. 52/2016 dňa 16.03.2016 nie je
majetkom podliehajúcim konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov osoby v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova
48, 832 37 Bratislava

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

K005072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadkyne: ELENA KOVÁČOVÁ, nar. 06.05.1977,
bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince, Slovenská republika, podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoláva prvú schôdzu veriteľov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4K/77/2016 S1719, ktorá sa
uskutoční dňa 18.04.2017 o 13:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Št. Tučeka 974/53, 990 01 Veľký Krtíš.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 12:45 hod. do 13:00 hod. Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii
predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako
tri mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia
originál plnomocenstva, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad totožnosti.

Vo Veľkom Krtíši dňa 03.03.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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Deň vydania: 07.03.2017

K005073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

JUDr. Gabriela Bírošová, správca úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969, bytom: Hurbanova 208/64, 022 01
Čadca, týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh
výťažku z oddelenej 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.
Žilina 03.03.2017
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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