Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

K005075
Spisová značka: 6K/6/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR, t. č. Černyševského 17, 851 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava,
občan SR
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská
3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Crossdefault Management Group, k. s., Zelená 2, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S 1433.
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, 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. 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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. 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).
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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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).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005076
Spisová značka: 2K/98/2016
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania
Spisová značka: 2K/98/2016
Okresný súd Banská Bystrica
vo veci
navrhovateľa: SIA "SELDEKSPO", so sídlom Krustabaznicas str. 14, Riga LV-1006,
Lotyšsko, IČ DPH: LV 40103312782, zast. JUDr. Henrietou Čabanovou,
advokátkou, so sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa č. 35
proti
dlžníkovi: eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e, že pojednávanie určené na deň 28. marca 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská
Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžník súhlasil, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania. (§ 19
ods. 1 písm. a) bod 2. ZKR)

Banská Bystrica 02. 03. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005077
Spisová značka: 2K/98/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SIA "SELDEKSPO", so sídlom Krustabaznicas
str. 14, Riga LV-1006, Lotyšsko, IČ DPH: LV 40103312782, zast. JUDr. Henrietou Čabanovou, advokátkou, so
sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa č. 35 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa SIA "SELDEKSPO", so sídlom Krustabaznicas
str. 14, Riga LV-1006, Lotyšsko, IČ DPH: LV 40103312782, zast. JUDr. Henrietou Čabanovou, advokátkou, so
sídlom 984 01 Lučenec, M. Rázusa č. 35 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka eMTrade a.s., so
sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628 760, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - eMTrade a.s., so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269, IČO: 36 628
760.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Zuzanu Dobrovanov Šimovú, so
sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Komenského 18.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1. Proti uzneseniu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie dlžník a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne
správcovi,
inakSlovenskej
sa mu budú
písomnosti
doručovať
len Z.
zverejnením
v Obchodnom
Vydávaoznámiť
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
vestníku
(§ 29a ods.
8
ZKR).
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu

o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky,
inak sa 47/2017
na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7aZKR).
Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.03.2017
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005078
Spisová značka: 2K/71/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.
02. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Miloš Levrinc,
so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Milošovi Levrincovi, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 6 638,78 eura a 20% DPH, t.j. 1 327,76 eura,
spolu 7 966,54 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005079
Spisová značka: 30K/28/2014
30 K /28/2014 -186
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: IMPERIUM, s.r.o., Námestie osloboditeľov 23, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 593 362 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 16.12.2016 povolil vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto
pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 1/1 až 1/10, č. 1/12, ako aj do pohľadávky
vedenej v zozname pohľadávok pod č. 1/11 v postúpenej výške 20,- EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1. 2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vyšší súdny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

JUDr. Juraj Komár
úradník
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navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto
pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice v časti
postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 1/1 až 1/10, č. 1/12, ako aj do pohľadávky
vedenej
v zozname
pod č. 1/11 v Konkurzy
postúpenejavýške
20,- EUR.
Obchodný
vestník pohľadávok
47/2017
reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.03.2017
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1. 2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Juraj Komár,
K005080
Spisová značka: 30K/28/2014
30 K /28/2014 -187
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IMPERIUM, s.r.o., Námestie osloboditeľov
23, 071 01 Michalovce, IČO: 36 593 362 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania uznesením zo dňa 16.12.2016
povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 4/1 - 4/9.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1. 2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová

Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Juraj Komár,
K005081
Spisová značka: 32K/27/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom
Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o návrhu správcu LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731 na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát 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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Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., so sídlom
Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286 o návrhu správcu LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1731 na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát takto
rozhodol
Predlžuje
Poučenie:

lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 15 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K005082
Spisová značka: 32K/39/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Silvia Oprysková, narodená 25.02.1981, bytom
Škultétyho 1924/4, 075 01 Trebišov o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v časti o odvolaní predbežného správcu takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a predbežného správcu: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie
Radlinského 20/2231, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S 1587.
II.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu S 1829.
III.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
IV.
Odvolaný predbežný správca je p o v i n n ý ustanovenému predbežnému správcovi poskytnúť všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa ustanovený predbežný správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K005083
Spisová značka: 31K/58/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Mlynarčík, narodený: 03.10.1963,
bytom: Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S795, odmenu vo výške 199,16 EUR vrátane DPH.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu:
7
S795, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 118,- EUR.

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S795, odmenu vo výške 199,16 EUR vrátane DPH.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu:
S795, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 118,- EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie:
Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov súhrnne vo výške 317,16
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-223/2016, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch
vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 2.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005084
Spisová značka: 26K/43/2012
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Vladimír Hutman, nar. 08.06.1971, trvale bytom Žriedlová
24, 040 01 Košice, právne zást.: JUDr. Igor Varga, advokát, so sídlom kancelárie, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01
Trebišov uznesením č.k. 26K/43/2012-380 zo dňa 20.01.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K005085
Spisová značka: 26K/23/2015

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: “DREVOBAL akciová spoločnosť“, so sídlom 600, 076 31 Streda nad
Bodrogom, IČO: 36 190 918 uznesením č.k. 26K/23/2015 - 185 zo dňa 13.01.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka
pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: “DREVOBAL akciová spoločnosť“, so sídlom 600, 076 31 Streda nad
Bodrogom, IČO: 36 190 918 uznesením č.k. 26K/23/2015 - 185 zo dňa 13.01.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka
pre nedostatok majetku.
Obchodný vestník 47/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.03.2017
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.02.2017.

Okresný súd Košice I dňa 21.2.2017
JUDr. Juraj Komár, vyšší súdny úradník
K005086
Spisová značka: 31K/64/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Štefánia Semanová, narodená: 01.11.1976, bytom:
Hodvábna 1381/4, 075 01 Trebišov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Bc. Štefánia Semanová, narodená: 01.11.1976, bytom: Hodvábna
1381/4, 075 01 Trebišov.
U z n á v a konkurz za malý.
Ustanovuje predbežného správcu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1204 za správcu podstaty.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
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).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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 plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. 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).
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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 847/2017
ZKR).
Obchodný
vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.03.2017
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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 1.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K005087
Spisová značka: 31K/7/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : HYDROCLEAN, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 554 600, so
sídlom Elektrárenská cesta 155/1, 945 05 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: HYDROCLEAN,
s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 554 600, so sídlom Elektrárenská cesta 155/1, 945 05 Komárno, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi : HYDROCLEAN, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 554 600, so sídlom Elektrárenská cesta 155/1,
945 05 Komárno, predbežného správcu: JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945 08
Komárno, značka správcu: S293.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
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 2.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005088
Spisová značka: 31K/17/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Gajdoš, nar. 11.8.1978, bytom
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, 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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Deň vydania: 08.03.2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Gajdoš, nar. 11.8.1978, bytom
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.P r i z n á v a správcovi JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1208,
paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, S1208, časť paušálnej odmeny v sume 163,43 eura zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 37/2016 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K005089
Spisová značka: 32K/51/2016
Okresný súd Nitra vo vyhlásenom konkurze na majetok úpadcu: TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936
01 Šahy, IČO: 34 134 085, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie správcu L. Kassáka 8, 940
01 Nové Zámky, o návrhu správcu na predĺženie lehoty na vyhotovenie súpisu majetku podstát, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi Ing. Jozefovi Kulichovi, so sídlom kancelárie správcu L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
lehotu na vyhotovenie súpisu majetku podstát o 15 dní, teda do 2.4.2017.
Poučenie:
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.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.2.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K005090
Spisová značka: 32K/5/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Jarmila Szombatová, nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod
Tríbečom 77, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jarmila Szombatová,
nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod Tríbečom 77, 951 77 Kostoľany pod Tríbečom, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e JUDr.Stanislava Barkociho, sídlo kancelárie správcu Hollého 10, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Jarmila Szombatová, nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod Tríbečom 77, 951 77
Kostoľany pod Tríbečom.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. priebežne
z. o Obchodnom
vestníku súd a podať
II.
Predbežný
správca
je povinný
o svojich
zisteniach
o majetku
dlžníka
informovať
a doplnení
niektorých
zákonovdlžníka
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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I.
U s t a n o v u j e JUDr.Stanislava Barkociho, sídlo kancelárie správcu Hollého 10, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Jarmila Szombatová, nar. 8.11.1967, bytom Kostoľany pod Tríbečom 77, 951 77
Kostoľany pod Tríbečom.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005091
Spisová značka: 32NcKR/2/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Tomáš Ollé, nar. 8.10.1973, bytom Malodunajská
3013/10, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, o
oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka Tomáš Ollé, nar. 8.10.1973, bytom Malodunajská 3013/10, 946 03 Kolárovo, od pohľadávok,
ktoré vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 19.11.2010, zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
a neboli uspokojené ani počas trojročného skúšobného obdobia v tomto v konaní.
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. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005092
Spisová značka: 32NcKR/2/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Tomáš Ollé, nar. 8.10.1973, bytom Malodunajská
3013/10, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, sídlo kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, o
určení odmeny správcu v konaní o oddlžení, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi JUDr. Fadimu Fardousovi, sídlo kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, odmenu v konaní o
oddlžení vo výške 398,33 eura za tretí skúšobný rok.
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. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005093
Spisová značka: 32K/10/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Michal Medzihradský, nar. 25.1.1982, bytom Velušovce 91,
955 01 Velušovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Michal Medzihradský, nar. 25.1.1982, bytom
Velušovce 91, 955 01 Velušovce, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie Michal Medzihradský, nar. 25.1.1982, bytom Velušovce 91, 955 01 Velušovce.
Poučenie:
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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. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005094
Spisová značka: 32K/7/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Martina Šimková, nar. 29.3.1982, bytom Svodov 87, 937
01 Želiezovce, adresa na doručovanie: Lehota 275, 951 36 Lehota pri Nitre, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
dlžníčku: Martina Šimková, nar. 29.3.1982, bytom Svodov 87, 937 01 Želiezovce, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Ing.Rudolfa Ivana, sídlo kancelárie správcu Štefánikova 4, 949 01 Nitra za
predbežného správcu dlžníkovi Martina Šimková, nar. 29.3.1982, bytom Svodov 87, 937 01 Želiezovce.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005095
Spisová značka: 32K/49/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom
Golianova 390/85, 949 12 Nitra, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, sídlo kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o
vydanie opravného uznesenia, takto
rozhodol
O p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Nitra č.k.32K/49/2016-90 zo dňa 17.2.2017 v časti uvedenia
akademického titulu správcu vo výroku III. a v časti odôvodnenie v bode 2. a v bode 10. uznesenia, pričom správne
má znieť akademický titul správcu takto: Mgr. Ladislav Barát.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005096
Spisová značka: 32K/6/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, takto
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rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy,
Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.

U s t a n o v u j e správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., sídlo kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná
833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v
jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy
nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na
tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách
č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce
304, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
P o u č u j e dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok
ustanovených zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
P o u č u j e účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §
52 zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005097
Spisová značka: 2K/24/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Kovalčík, nar. 23.6.1961,
bytom Fraňa Kráľa 35, 059 21 Svit, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika
2673/2012A, 093 00 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: Ján Kovalčík, nar. 23.6.1961,
bytom Fraňa Kráľa 35, 059 21 Svit.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 1.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005098
Spisová značka: 2K/21/2013
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Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Šepeľa, nar. 29.05.1975, bytom
Čsl. Armády 330/32, 067 83 Kamenica nad Cirochou, správcom ktorého je JUDr. Ján Ninčák MBA, so sídlom
kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jána Ninčáka MBA, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005099
Spisová značka: 2K/51/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RANDOB s.r.o., so sídlom Vajanského 2443/15, 069 01
Snina, IČO: 47 331 917, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka RANDOB s.r.o., so sídlom Vajanského 2443/15, 069 01 Snina,
IČO: 47 331 917 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005100
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Vastuško, nar. 13.2.1972, bytom Nábrežná 1282/5,
060 01 Kežmarok, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Vastuško, nar. 13.2.1972, bytom Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok,
ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/6/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
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prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 2.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005101
Spisová značka: 4K/17/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Peter Odehnal, nar.
19.04.1972, bytom 058 01 Poprad, adresa na doručovanie OR HaZZ v Poprade, Huszova 4, 058 01 Poprad,
správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, o podaní správcu,
takto
rozhodol
určuje, že na podania veriteľa: Mgr Soňa Lachová, bytom Šrobárova 2668/23, 058 01 Poprad doručené správcovi
dňa 09.03.2016 a 14.03.2016, podanie veriteľa: Eva Odehnalová, bytom Komenského 3454/12, 058 01 Poprad
doručené správcovi dňa 09.03.2016 a podanie veriteľa: Janette Teplická, bytom Bulíkova 2683/17, Bratislav Petržalka doručené správcovi dňa 09.03.2016 sa neprihliada ako na prihlášky,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.2.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005102
Spisová značka: 23K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Monika Hrajnohová, nar. 14.6.1988,
Nám. priateľstva 2166/10, 929 01 Dunajská Streda, správcom majetku ktorého je Ing. Lucia Sandtner, PhD., so
sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 477, Senica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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 TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005103
Spisová značka: 23K/36/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Barbora Zsilková, nar. 15.9.1984, 925
23 Hrubá Borša 112, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej 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
Obchodný
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 08.03.2017
domáha. vestník 47/2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005104
Spisová značka: 25K/9/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966, Šoltésova
1579/16, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966, Šoltésova 1579/16, 920 01
Hlohovec.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia
na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom
možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má
byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia
dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu
nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok
ustanovených
týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov.
Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz
zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu
pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou,
spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí
obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer
dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K005105
Spisová značka: 25K/5/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Horváth, nar. 13.10.1977, 925 08
Čierny Brod 326, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: Zoltán Horváth, nar. 13.10.1977, 925 08 Čierny Brod 326, predbežného správcu
JUDr. Michala Straku, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu
o stave
zisťovania
majetku
dlžníka republiky
a vykonaných
úkonoch,
v lehote
dní od ustanovenia
do
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.20
o Obchodnom
vestníku
funkcie druhú podrobnú
správu,niektorých
v lehote zákonov
28 dní od
ustanovenia
dosídle:
funkcie
tretiu podrobnú písomnú správu
a opísomnú
zmene a doplnení
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom,19
či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Súd
u s t avestník
n o v u j47/2017
e dlžníkovi: Zoltán Horváth,
nar. 13.10.1977,
925 08 Čierny Brod 326,Deň
predbežného
správcu
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania: 08.03.2017
JUDr. Michala Straku, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť
v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K005106
Spisová značka: 25K/19/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurz na majetok úpadcu: Eugen Féher, nar. 28.8.1959, Školská
992/5, 931 01 Šamorín, zastúpeného súdom ustanoveným opatrovníkom: Ľudmila Fehérová, nar. 30. 11. 1962,
bytom Školská č. 992/5, Šamorín, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Ing. Renate Petrovej, so sídlom kancelárie: Komenského 33, Šaľa,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.2.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K005107
Spisová značka: 1K/19/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Sedlák, nar. 6.5.1961, 935 02
Brhlovce 145, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie: Dončova 13, 034 01
Ružomberok, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, 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 Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Sedlák, nar. 6.5.1961, 935 02
Brhlovce 145, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie: Dončova 13, 034 01
Ružomberok, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty tak, že zo sumy výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty vo výške 1.563,88 € sa uspokojujú:
1. Pohľadávky proti podstate:
a) časť paušálnej odmeny správcu vo výške 158,43 €
b) súdny poplatok 0,2 % z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 1,80 €
c) odmena správcu z výťažku vo výške 54 €.
2. Pohľadávky nezabezpečených veriteľov:
a) Slovenská konsolidačná, a.s. vo výške 1.292,11 €
b) EOS KSI Slovensko, s.r.o. vo výške 46,79 €
c) Home Credit Slovakia, a.s. vo výške 7,24 €
d) Sociálna poisťovňa vo výške 3,51 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 2.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K005108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 29, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Jozef Ďuriš, nar. 27.5.1961, bydlisko Ďurďové 29, 018 22 Pružina
oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Trade Mont, s.r.o., Nesluša č. 1064, 023 41 Nesluša, IČO: 36
398 136 v sume 2.262,23 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zapísanie
do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K005109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo:2
Súpisová zložka majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Dlžník: Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 663,88 €
Deň zapísania majetku: 23.02.2017
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr. Martina Poláčková, správca

K005110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PWR - Plastic waste recycling a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 058 645
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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Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava ako súdom ustanovený
reštrukturalizačný správca v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: PWR – Plastic waste recycling a.s.,
so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6165/B, týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie SNP
14, 811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu
žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 02.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., reštrukturalizačný správca

K005111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PWR - Plastic waste recycling a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 058 645
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka PWR – Plastic waste
recycling a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6165/B (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 6R/1/2017 zo dňa 22.02.2017 bola povolená reštrukturalizácia
Dlžníka a za správcu bola ustanovená spoločnosť FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Toto uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: PWR – Plastic waste recycling a.s., residency at Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, Slovak
republic, Reg. No.: 36 058 645 (hereinafter the „Debtor“), I am obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Bratislava I, proc. no. 6R/1/2017 dated as 22th of February 2017 was permited restructuring on the
Debtor and the trustee FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. was appointed. This resolution became valid
and enforceable on 28th of February 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u reštrukturalizačného správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým
je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko
alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa
postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní – článok 39
až 42 Nariadenia. Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku
a jej výšku, ako aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom
alebo vyhradenie vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje (čl. 41 Nariadenia).
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the Debtor have to lodge their claims in the time period of 30 days beginning with the permission restructuring in one
original to the trustee of the restructuring, to the adress: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., residency at
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovak republic. The application of claim has to provide information about
the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

24

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has
to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim
have to be enclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include
a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the
website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile
or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings – Art. 39 to 42 of Regulation. A creditor
shall send copies of any documents and state the nature of his claim, the date of its creation and its amount, as well
as whether you in connection with his claim claims the priority right, secured in rem or reservation of ownership, and
on what property is that the guarantee applies (Art. 41 of the Regulation).
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov
uvedených v prihláške podľa ZKR.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim
which will not be delivered in time will not considered as claims. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims. The creditor is
responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the Debtor´s list of commitments.

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., reštrukturalizačný správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., the trustee of the restructuring

K005112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEMOS, spol.s.r.o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 686 320
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: 4K/8/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
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JUDr.Michal Jakubek, správca úpadcu :SEMOS, spol.s.r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO :31 686 320,týmto podľa § 28 ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov oznamuje,že pouplynutí zákonnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok zapísal do záznamu pohľadávok
následovné pohľadávky veriteľov:

Názov veriteľa :

Ulica a číslo:

Číslo:

Obec:

PSČ:

IČO:

Štát

Celková
prihlášená
Suma v €.

ALBA BAZÉNOVÁ
TECHNIKA,s.r.o.

Pod Kalváriou

37

Prešov

08001

36469041

Slovenská republika

2.311,75

138

Otrokovice

76502

60725931

Česká republika

4.071,00

23

Kežmarok

06601

36467481

Slovenská rapublika

1.297,50

Atena spol.s.r.o.
Zamaz,s.r.o.

Palackého
Slavkovká

Vo Vranove nad Topľou 2.3.2017
JUDr.Michal Jakubek, správca

K005113
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 doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ÚPADCA

Lukačiková Martina, Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín

Veriteľ

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752
1. Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8500018497 zo dňa 03. 12. 2012. Dlžná istina - ku dňu 22.
11. 2016 je vo výške 480,38 € a predstavuje súčet nesplatených splátok zo Zmluvy o revolvingovom úvere č. 8500018497
uzavretej dňa 03. 12. 2012. Na základe zmluvy mal dlžník uhradiť 42 splátok, výška každej splátky 80,37 €. Počet
neuhradených splátok k 22. 11. 2016 je: časť splátky č. 37 vo výške 78,53 € a 5 splátok (splátky č. 38 až 42) vo výške
80,37 €.

2. Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200056792 zo dňa 03. 05. 2013. Dlžná istina ku dňu 22. 11.
Právny
dôvod 2016 je vo výške 65,60 € a predstavuje súčet nesplatených splátok zo Zmluvy o revolvingovom úvere č. 8200056792
vzniku pohľadávky uzavretej dňa 03. 05. 2013. Na základe predmetnej zmluvy mal dlžník uhradiť 42 splátok, výška každej splátky 80,37 €.
Počet neuhradených splátok k 22. 11. 2016 je: časť splátky č. 42 vo výške 65,60 €.
3. Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200056793 zo dňa 03. 05. 2013. Dlžná istina ku dňu 22. 11.
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3. Nesplatená pohľadávka Zmluva o revolvingovom úvere č. 8200056793 zo dňa 03. 05. 2013. Dlžná istina ku dňu 22. 11.
2016 je vo výške 20,37 € a predstavuje súčet nesplatených splátok zo Zmluvy o revolvingovom úvere č. 8200056793
uzavretej dňa 03. 05. 2013. Na základe predmetnej zmluvy mal dlžník uhradiť 42 splátok, výška každej splátky 32,15 €.
Počet neuhradených splátok k 22. 11. 2016 je: časť splátky č. 42 vo výške 20,37 €.
Suma pohľadávok
vrátane
566,35 €
príslušenstiev
Prihláška
02. 03. 2017
doručená dňa
Počet príloh
4

V Čadci dňa 03. 03. 2017

Imrich Šimulák – správca

K005114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Miškiv - Pavlik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 121, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2016 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Rastislav Miškiv – Pavlik, nar. 16.01.1972, trvale bytom 090 11
Vyšný Orlík č. 121, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4K/43/2016, týmto oznamuje
veriteľom, že zvoláva opakovanú prvú schôdzu veriteľov v konkurznej veci úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa
20.04.2017 o 10:30 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, poschodie č. 3.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver

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

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 03.03.2017
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K005115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Machálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Kubinu 21, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 617 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. PhD. Miroslav R. Šefčík
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2013/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Konečný rozvrh
všeobecná časť

1.Všeobecne o priebehu konkurzu
Okresný súd Trnava uznesením č.k. 36K/27/2013-91 zo dňa 04.07.2013 rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Jana Machálková, IČO: 34 617 833, s miestom podnikania A. Kubinu 21, 917 01 Trnava (ďalej len
„úpadca“), ktoré bolo zverejnené dňa 12.07.2013 v OV č. 133/2013, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
13.7.2013. Do funkcie správcu ustanovil Ing. Miroslava R. Šefčíka, PhD., č. zápisu S1143 v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „správca“).V konkurznej veci boli prihlásené zabezpečené a
nezabezpečené pohľadávky. V rámci základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu dľa ust. §28
ods. 2 ZKR bolo prihlásených 30 pohľadávok veriteľov. K dnešnému dňu je uznaných prihlásených celkom 8
veriteľov voči všeobecnej podstate a 2 veritelia voči oddelenej podstate,v celkovej výške prihlásených a zistených
pohľadávok 491 738,84€.V súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorá sa uskutočnila
dňa 14.10.2013 o 13.00 hod. v kancelárii správcu. Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov Daňový
úrad Trnava v zastúpení Slovenská konsolidačná , a.s.Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Zápisnica bola zverejnená dňa 18.10.2013 v OV č. 202/2013 (K018549). Dňa 20.12.2016 nám Slovenská
konsolidačná, a.s. písomne oznámila, že jej funkcia zástupcu veriteľov končí a preberá ju Okresný súd Trnava.V
súlade s ust. § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu oddelenej podstaty vo výške 35.000,00€
(zverejnený 19.9.2013 v OV 181/2013), a všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 162/2013 dňa
22.08.2013 (K014887) v celkovej výške 127 240 €, z čoho správca vylúčil pre nevymožiteľnosť dňa 21.1.2014
celkom 64 742,- €, (1. pokladňa - 697,94€ pre nesprávny účtovný stav, -64 043,05€ premlčaných pohľadávok
z roku 2007, 2008 a dobropisovaných OMV i nesprávne účtovaných, -1,00 € za reálne neexistujúcu spoločnosť QiQ,
s.r.o. Poprad.
2. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca už neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
3. Speňažovanie oddelenej podstaty
Správca speňažil konkurznú podstatu v objeme zdrojov celkom 73 614,71€, z toho výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty – byt č. 79 v Trnave s príslušenstvom , na ulici A. Kubina č. 21, v podiele ½ v hodnote 33.253,20
€, a to schváleným priamym predajom spoluvlastníkom v podiele ½ v hodnote určenej znaleckým posudkom.
Oddelenými veriteľmi v tomto konkurze boli:
1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava v uplatnenej a priznanej výške

17 431,36 €

2. SR - Finančné riaditeľstvo – SR-Daňový úrad Trnava v priznanej výške

231 540,81 €

Z toho v 1. rozvrhu pre oddelených veriteľov bolo dňa 20.1.2014, po jeho správoplatnení, vyplatených:
1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bratislava

17 431,36 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. SR - Finančné riaditeľstvo – SR-Daňový úrad Trnava

Deň vydania: 08.03.2017

1 197,73 €,

teda podľa § 95 ods. 1 ZKR prešlo na uspokojenie do všeobecnej podstaty teraz Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 neuspokojená suma 230 343,08 €, ktorá je nárokovateľná v tomto
rozvrhu všeobecnej podstaty.
4. Výťažok získaný speňažením všeobecnej podstaty
Správca konštatuje, že speňažením všeobecnej podstaty získal výťažok v celkovej sume 73 614,71 Eur, ktorý
obsahuje aj príjem poukázaný zo strany súdu na účet správy majetku v sume 663,88 Eur ako zložený preddavok
v celkovej výške na úhradu odmeny a nákladov správcu. Vymožené pohľadávky boli vo výške 33 079,67 €. Rozdiel
oproti Súpisu majetku vo vymožení pohľadávok je 20 144,87 €, čo zdôvodňujem ich nevymožiteľnosťou i po
úspešných súdnych sporoch vedených správcom, keď exekútor ich označil za veľmi ťažko dostupné. Napriek tomu
správca ich postúpil formou verejného ponukového konania (Obchodný vestník č. 2/2017 zn. K000095) v súpisovej
hodnote 22 636,41 € za cenu 2.000,-€, a tak ich nebolo potrebné vylúčiť z konkurznej podstaty.
Predaj hnuteľného majetku za 4 853,- €, zaistené peniaze v pokladni na BÚ boli spolu vo výške 4 423,46 €
a pripísaný úrok banky 5,38 €, spolu za 40 361,51 €. Tento výťažok dovoľuje uspokojenie veriteľov všeobecne
v podiele 4,6151 % z ich pôvodných nárokov prihlásených do konkurzu.
5. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 53 780,71 €. V prípade,
že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde k uspokojeniu
pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce pohľadávky
proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených
veriteľov.
6. Záver
Správca oslovil schvaľujúci orgán dňa 29.12.2016 s úmyslom zostaviť zoznam pohľadávok s cieľom ukončenia
konkurzu rozvrhom. Na to súd svojím pokynom zo dňa 6.2.2017 uložil správcovi zvolať schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutočnila dňa 28.2.2017 a tam zvolený ňou zástupca veriteľa Slovenská konsolidačná ,a.s. Bratislava, IČO:
35 776 005 sa už k tejto veci vyjadril bez výhrad.Zostavenie zoznamu pohľadávok bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 244/2016 dňa 21.12.2016.Dňa 17.1.2014 správca zverejnil pri dodržaní postupných krokov Návrh
Rozvrhu z oddelenej podstaty, v ktorom rozdelil čiastku 18 629,09 €, ktorá po nadobudnutí právoplatnosti bola dňa
20.1.2014 aj bankovými prevodmi realizovaná.Zverejnenie všetkých pohľadávok proti podstate bolo v Obchodnom
vestníku č. 244/2016 dňa 21.12.2016, voči ktorému neboli v zákonnej lehote, ani dodnes podané žiadne námietky,
tak správca zverejňuje tento návrh Konečného rozvrhu podľa § 49 Zák. č. 665/2005 Z.z. a podľa § 96 ods. 5 a § 101
ZKR predkladá tento Konečný rozvrh.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého rozvrhu
výťažku 15 kalendárnych dní, odo dňa jeho zverejnenia v obchodnom vestníku. V prípade, ak príslušný orgán návrh
rozvrhu výťažku schváli, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku
a ukončeniu konkurzu záverečnými prácami.
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Konečný rozvrh
rozvrhová časť
č. Položka

€

Poznámka

1

hrubý vymožený výťažok

+ 75 614,71

tab. č. 1

2

uhradené pohľadávky proti podstate

- 30 758,27

tab. č. 2

3

uhradený výťažok oddeleným veriteľom

-18 629,09

bol vypočítaný správcom
(čiastkový rozvrh = konečný)

4

súdny poplatok (0,2 % z výťažku)
(už celé uhradené 147,23 € 23.1.2017

-147,23

Zákon č. 71/1992 Zb., položka 5 b)

5

spolu (pol. 1 – 2) (na účte k 2.3.2017)

= 26 080,12

budúce platby, z toho
6

rezerva na zrušenie účtu, DPH, poštovné

- 1 454,92

7

návrh odmeny správcu

- 2 326,-

list č. 4/6

8

rezerva na DPH z odmeny

- 465,20

list č. 4/6

9

spolu (pol. 6 – 9)

= 4 246,12

SPOLU predmet rozvrhu veriteľom

= 21 834,00

rozdiel medzi r. 5 a r. 9

Návrh konečného rozvrhu
pre oddelených veriteľov
ust. § 96, § 98, § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
č.

Veriteľ

pohľadávky
€

Návrh rozvrhu
% uspokojenia

€

1

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004

17 431,36

100

17 431,36

2

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005
(pôv. Fin. riad. SR - DÚ Trnava)

231 540,81

0,52

1 197,73

248 972,17

7,48

18 629,09

SPOLU

Tento návrh je totožný s už schváleným Rozvrhom pre oddelených veriteľov,/OV č.11/2014 zn.K000918/ktorý bol aj
finančne vysporiadaný a podľa § 95 ods. 1 ZKR prešla na uspokojenie do všeobecnej podstaty teraz Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 neuspokojená suma 230 343,08 €, ktorá je
usporiadaná v rozvrhu všeobecnej podstaty.
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Návrh konečného rozvrhu
pre jednotlivých nezabezpečených a z časti neuspokojených odd. veriteľov
ust. § 96, § 98, § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
č. Veriteľ

poznámka

pohľadávky
€

Návrh rozvrhu
% uspokojenia

€

1

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35 942 436

4 968,45

4,615

229,29

2

OMV Slovensko, SE, s.r.o., IČO: 00 604 381

21 869,74

4,615

1 009,28

3

PENAM SLOVAKIA, a.s., IČO: 36 283 576

638,95

4,615

29,48

4. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005

207 812,94

4,615

9 590,56

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

2 758,65

4,615

127,32

230 343,08

4,615

10 630,33

6.

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005
(pôv. Fin. riad. SR - DÚ Trnava)

7.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
IČO: 37 847 562

930,00

4,615

42,92

8.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
IČO: 35 937 874

3 787,94

4,615

174,82

SPOLU

473 109,75

4,615

21 834,00

odd. ver.

zostavil: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,správca

K005116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Žeňuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1603/2, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.7.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2013 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2013
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 opakovanej dražbe
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/22/2013-100 zo dňa 29.10.2013, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 214/2013 dňa 06.11.2013, som bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu Jaroslav Žeňuch, nar.
28.7.1979, Palárikova 1603/2, 069 01 Snina (ďalej len „Úpadca“).
V zmysle § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, za primeraného
použitia zákona 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a na základe záväzného pokynu od Slovenská
konsolidačná, a.s., zo dňa 22.12.2016 vo veci speňaženia oddelenej podstaty, vyhlasujem dražbu a zverejňujem
nasledovné oznámenie o dražbe:

Dražobník a navrhovateľ:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad
správca úpadcu

Jaroslav Žeňuch
nar. 28.7.1979
Palárikova 1603/2
069 01 Snina

Miesto dražby:
Notársky úrad JUDr. Slávka Považancová, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné

Dátum dražby:
12.04.2017

Čas otvorenia dražby:
13.00 hod.

Opakovaná dražba:
áno

Predmet dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súbor nehnuteľných vecí v spoluvlastníckom podiele ½

Pozemok - parcela registra „C‟- KN Okres: Sobrance
Obec: Porúbka
Kat. územie: Porúbka
Číslo LV: 319
Parc. číslo: 51/4
Výmera v m²: 495
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Spôsob využ.: 15
Umiest. Pozemku: 1
Druh ch.n.: 108
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 326,70 €

Stavba
Okres: Sobrance
Obec: Porúbka
Kat. územie: Porúbka
Číslo LV: 319
Súpisné číslo: 162
Na parcele číslo: 51/4
Druh stavby: 10
Popis stavby: Rodinný dom
Umiest. Stavby: 1
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota majetku: 15.000,00 €

Spolu zaradené v zmysle § 79 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spolu zaradené v zmysle § 79 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení do súpisu
majetku oddelenej podstaty uvedeného zabezpečeného veriteľa, ktorý bol zverejnený v OV 178/2013 dňa
16.9.2013, v súpisovej hodnote spolu 15.326,70 €.

Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 162 na parc. č. 51/4 v k. ú. Porúbka
Samostatne stojací rodinný dom postavaný na pozemku parc. č. 51/4 v zastavanom území obce Porúbka, okres
Sobrance.
Dom má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. V podzemnom podlaží je garáž, dielňa, kotolňa, kúpeľňa,
chodba a jedna izba, v prvom nadzemnom prvom podlaží je zádverie, chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC,
izba, obývacia hala a prestrešená terasa, v druhom nadzemnom podlaží sú tri izby, hala, kúpeľňa s WC a dve
loggie. Stavba je založená na monolitických betónových základových pásoch, obvodové murivo podzemného
podlažia je z kombinované z betónu a pálenej tehly hr. 56 cm, murivo nadzemných podlaží je z pórobetónových
tvárnic hr. 37 cm, stropy sú z monolitického železobetónu, strecha je plochá, krytina je živičná, klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, okná v celom dome sú drevené dvojité, vchodové dvere sú drevené,
vnútorné dvere sú drevené s plechovými zárubňami, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky sú
brizolitové, časť čelnej fasády je obložená keramickým obkladom, podlahy sú väčšinou z PVC, v kúpeľniach a v
podzemnom podlaží sú podlahy z keramických dlažieb, na chodbe v druhom nadzemnom podlaží a medzipodeste
schodišťa je podlaha plávajúca laminátová.
V kotolni v podzemnom podlaží je plynový kotol, kotol na tuhé palivo a kombinovaný zásobníkový ohrievač teplej
vody, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa, umývadlo a kombi záchod, steny sú obložené keramickým obkladom
po strop. V prvom nadzemnom podlaží je v kuchyni kuchynská linka dl. 3,05 m s nerezovým drezom, plynovým
sporákom a odsávačom pár, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa, umývadlo a kombi záchod, podlaha z
keramickej dlažby a keramický obklad stien po strop, v druhom nadzemnom podlaží je v kúpeľni plechová
smaltovaná vaňa, umývadlo a kombi záchod, podlaha z keramickej dlažby a keramický obklad stien po strop.
Dom je vybavený rozvodom teplej a studenej vody, elektroinštalácie, vykurovanie domu je ústredné, zdrojom tepla
je plynový kotol a kotol na tuhé palivo, radiátory sú plechové panelové. Dom je napojený na verejný vodovod,
kanalizáciu, plynovod a NN sieť.

Pozemok pri rodinnom dome parc. č. 51/4
Pozemok parc. č. 51/4 sa nachádza v zastavanom území obce Porúbka s počtom obyvateľov 500. Časť pozemku je
zastavaná stavbou rodinného domu súp. č. 162, časť tvorí predzáhradku a dvor v okolí rodinného domu. Pozemok
je prístupný z verejnej komunikácie s možnosťou napojenia na elektrickú energiu, verejný vodovod, kanalizáciu,
plynovod a telekomunikačné rozvody. Lokalita sa nachádza v blízkosti okresného mesta Sobrance, s jeho dobrou
prístupnosťou po verejnej komunikácii.

Ťarchy:
Por. č.:
2.
Rozhodnutie č.9700501/5/745754/2013/Demc. Zo dňa 25.2.2013 o zriadení záložného práva zákazom nakladať s
uvedenou nehnuteľnosťou zapísanej na LV 319 v prospech: Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01
Prešov, Z 301/2013, Z 349/2013 –č.z.36/13

Znalecký posudok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hodnota podľa znaleckého posudku č. 116/2014 znalca Ing. Marián Výhonský, Ul. Gen. Svobodu č. 2492/46, 069
01 Snina, zo dňa 29.09.2014 určená na sumu 41.900,00 €.

Najnižšie podanie:
6.285,00 € s možnosťou zníženia

Minimálne prihodenie alebo zníženie najnižšieho podania:
300,00 €

Dražobná zábezpeka:
628,50 €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
Bezhotovostným prevodom na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním
potvrdenia o úhrade zákonom stanoveným spôsobom.
V hotovosti do pokladne správcu konkurznej podstaty úpadcu najneskôr do otvorenia dražby.

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.
Číslo účtu.: 4019849272/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s., VS: (IČO účastníka dražby, ak ide
o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), popis: ZÁBEZPEKA.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej
zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom,
zápisnica o notárskej úschove.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu
po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; tzn. vydražiteľ neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej
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v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej
príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa
zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady
opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti
vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie
dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre
náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.

Úhrada ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky najneskôr do 15 dní
odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka 4019849272/7500 vedený v Československá
obchodná banka, a.s., VS: (IČO / r. č. účastníka dražby).

Zloženie dražobnej zábezpeky plat. kartou alebo šekom:
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 93 ods. 2, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak sa
speňažuje majetok tvoriaci oddelenú podstatu, speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré v
poradí rozhodujúcom na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom zabezpečovacom práve vrátane prednostného
zabezpečovacieho práva.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Obhliadka predmetu dražby/dátum a čas:
Po predchádzajúcom
info@eubankrupt.sk.

telefonickom

dohovore

na

telefónnom

čísle

0903 661 058

alebo

emailovom

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní.
Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny 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 a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí.
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Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných
brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si
navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Slávka Považancová, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.

Poučenie:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu
hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie
súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a žalobca. 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 oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste
a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do
začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

V Poprade, 03.03.2017
Navrhovateľ a dražobník:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA

K005117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDROVRT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 322 743
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2013 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47
256 184 správca úpadcu HYDROVRT a.s. IČO: 31 322 743, so sídlom Trenčianska 30 , 821 09 Bratislava,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

256 184 správca úpadcu HYDROVRT a.s. IČO: 31 322 743, so sídlom Trenčianska 30 , 821 09 Bratislava,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 418/B, konkurz
vedený na Okresnom súde Bratislava I., č. k.: 4K/57/2013 týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava (1. poschodie), a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 12:00 a od 13:30 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred
dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo mailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K005118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDROVRT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 322 743
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/57/2013 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/57/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Invitation a produire une créance. Délais a respecter.
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare.
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero.
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai.
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők.
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów.
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită.
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Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47
256 184, správca úpadcu HYDROVRT a.s. IČO: 31 322 743, so sídlom Trenčianska 30 , 821 09 Bratislava,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 418/B (ďalej len
„úpadca“), v súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 4K/57/2013, zo dňa 20.03.2014 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47
256 184 as the bankrupt trustee of the HYDROVRT a.s. IČO: 31 322 743, seated Trenčianska 30 , 821 09
Bratislava, company registered in Registry of District court Bratislava I. (hereinafter only “the Bankrupt “), has
according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 the duty to inform you that
with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 4K/57/2013 dated 20th of March 2014 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.03.2014.
Dňom 28.03.2014 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was published on 27th of March 2014. Bankruptcy was declared on
28th of March 2014.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. 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).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. 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 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). The
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2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 184, 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 súd - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755,
so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 184, 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 - District Court Bratislava I / Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§ 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 report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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 pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfillment 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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
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8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená
z
majetku,
ktorým
je
zabezpečená
(§ 28 ods. 7 ZKR).
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).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

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).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

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).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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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 the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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).
18. 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 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).
19. 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).
20. 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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania 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.
V Bratislave dňa 03.03.2017
In Bratislava, on 3rd of March 2017
PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755
PERSPECTA Recovery, k.s., trustee of the bankrupt, S 1755

K005119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRASOLE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 757 586
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA PREDAJ ČASTI PODNIKU
Do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Marzia Ferrari, Via Paolo VI, Romano di Lombardia
je v tomto konkurznom konaní zapísaný nasledovný majetok:
1.

Chladiace zariadenie IPC 51
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Počítač + Tlač. etikety
Galvanická linka Ilmar
Elektrický vozík
Omiel. Zar. Burrato 800I
Zlievarenský Lis – Pressa CZ40 Agrati
Omiel. zar. Buratto 1000I
Použitá galv. Linka – Riferimento Nostro
Počítačová sieť
VZV PGS 1500 Super
Fréza Lagun FTV-4
Vyiskrovačka Ona B-180
Sústruh Ucimu M 40777
Vŕtačka stĺpová TRL 1000

Deň vydania: 08.03.2017

Chladiace zariadenie IPC 51
Kotúčová brúska
Sušička Metal 68 NST
Sušička Omig 660 AP
Omieľacie zariadenia 1
Omieľacie zariadenie 2
Omieľacie zariadenie 3
Sušiaca pec Carel
Striekacia pištoľ na farbu
Odsávací box Carel
Pásová píla MOD Z 70
Digitálne stupnice zaťaženia 1000 kg
Chladnička 5 m2
Meracie hrúbky X-Ray Stroj

Súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2016 zo dňa 27. októbra 2016, č.
oznámenia: K024614.
Na základe záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 27.02.2017 je správca oprávnený speňažiť vyššie
uvedený majetok formou predaja časti podniku podľa ust. § 92 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení.
Podmienky pre záujemcov:
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je 15 dní odo dňa zverejnenia výzvy pre záujemcov
v Obchodnom vestníku.
Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi do jeho kancelárie v stanovenej lehote v neporušenej
obálke, na ponuky doručené oneskorene sa neprihliada. Obálka bude výrazne označená: „PONUKA
TATRASOLE – NEOTVÁRAŤ!“
Záväzná ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa aj
kópiu občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby podnikateľa resp. právnickej osoby aj kópiu výpisu
z verejného registra nie staršiu ako 3 mesiace.
Záväzná ponuka musí obsahovať doklad o uhradení zábezpeky na úhradu kúpnej ceny a uvedenie
bankového účtu záujemcu na účely vrátenia tejto zábezpeky v prípade neúspešnosti záujemcu.Záujemca
musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30% zo záujemcom ponúkanej
kúpnej ceny. Číslo konkurzného účtu vo formáte IBAN: SK70 7500 0000 0040 2378 6251, ČSOB, a.s.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať 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 zabezpečeným veriteľom,
následne v lehote určenej správcom v oznámení o konaní verejného ponukového konania so správcom
neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí kúpnu cenu, čím poruší podmienky verejného
ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky, ktorá za
uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu nesmie
obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania); návrh dohody o zmluvnej pokute zašle
správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú.
Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku, inak sa na viaceré ponuky toho istého záujemcu
neprihliada.
V prvom kole nesmie byť ponúkaná kúpna cena nižšia ako 75% súpisovej hodnoty majetku oddelenej
podstaty.
Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie predkladania ponúk správca konkurznej podstaty písomne oznámi zabezpečenému veriteľovi
do troch pracovných dní odo dňa otvárania obálok s ponukami formou úradného záznamu.
Zabezpečený veriteľ má oprávnenie odsúhlasiť alebo odmietnuť predloženú víťaznú ponuku ako
neprimerane nízku v lehote siedmych pracovných dní od oznámenia výsledkov ponukového konania zo
strany správcu konkurznej podstaty.
Správca konkurznej podstaty písomne oznámi výsledok predkladania ponúk úspešnému záujemcovi do
siedmych pracovných dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa.
Správca konkurznej podstaty uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu na predaj časti podniku do
siedmych pracovných dní odo dňa doručenia odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany
zabezpečeného veriteľa, pričom celá kúpna cena musí byť zaplatená pri uzatvorení kúpnej zmluvy.
Sídlo kancelárie správcu: Ing. Imrich Krupička, správca, Mlynská 27, 040 01 Košice.
Kontaktné údaje správcu: tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk
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Ing. Imrich Krupička, správca

K005120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac január 2017 poukázaná zamestnávateľom JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava v zmysle § 72 ods. 2 ZoKR dňa 10.02.2017 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: IBAN:SK43
7500 0000 0040 2416 7559
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 176,11 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K005121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 210,38 eur - 02/2017
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K005122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiacov
- január 2017 v sume 68,12 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K005123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1970
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oprava oznámenia o zámere zostaviť rozvrh úpadcu: Ing. Anna Klanduchová nar.24.10.1970, bytom M.R.
Štefánika 9, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32K/30/2016.
V zmysle ust. § 96 ZoKR veriteľ úpadca, Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, vzniesla dňa 10.02.2017
námietku ohľadom výpočtu celkovej výšky PPP.
Správca prepočítal PPP a súhlasí s námietkou, výpočtom veriteľa a výdavky správcu ako pohľadávky proti podstate
sú spolu vo výške 1 642, 73 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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796,66 eur

Odmena správcu za speňaženie nehnuteľnosti s DPH

490,70 eur

Súdny poplatok 0,2%

5,50 eur

Notársky poplatok k dražbe

120,84 eur

Poštovné a kancelárske služby a potreby

75,29 eur

Cestovné

153,74 eur

Opravou výšky výdavkov proti podstate sa zmení výška sumy určenej na uspokojenie konkurzných veriteľov na
sumu 1 949,15 €, t.j. 27,903 %- né uspokojenie.
Pred predložením návrhu na rozvrh pre nezabezpečených veriteľov predkladáme v súlade s ust. § 96 ZoKR zoznam
pohľadávok úpadcu. Určujeme lehotu 15 dní na jeho schválenie odo dňa zverejnenia tohto zoznamu pohľadávok.
JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K005124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CK PRESSBURG Bratislava a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 20 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2010 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/59/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Na základe § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niekorých
zákonov znení účinnom pre konkurzné konania začaté pred 1.1.2012 zverejňujem nasledovný návrh čiastkového
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a určujem veriteľskému výboru 30-dňovú lehotu na jeho schválenie,
resp. na uplatnenie odôvodnených námietok:
ČIASTKOVÝ ROZVRH VÝŤAŽKU
(zo speňaženia všeobecnej podstaty)
Označenie úpadcu:
Bratislava, IČO: 35 796 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo kancelárie:

CK PRESSBURG Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08
Mgr. Ľubomír Bugáň,
Bajkalská 25A, 825 03 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2010 S1238
Spisová značka súdneho spisu:

2K/59/2010

A/ Všeobecná časť
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňa 8.12.2010 na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I so sp.
zn. 2K/59/2010 zo dňa 26.11.2010. Na základe uvedeného uznesenia bol súčasne do funkcie konkurzného správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zn. 2K/59/2010 zo dňa 26.11.2010. Na základe uvedeného uznesenia bol súčasne do funkcie konkurzného správcu
úpadcu ustanovený Mgr. Ľubomír Bugáň, správca so sídlom kancelárie Bajkalská 25A, 825 03 Bratislava, zapísaný
v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1238.
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu - majetok určený na speňaženie v konkurze - bol správcom zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 7B/201. Doplnenie súpisu majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 9B/2011,
45B/2011, 36/2016, 11/2017, 74/2015 a 11/2017.
Zo zverejneného majetku bola časť súpisových zložiek (č. 3 až 21) vylúčená na základe uznesenia veriteľského
výboru zo dňa 17.3.2016. Oznam o vylúčení uvedených súpisových zložiek majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 58/2016.

B/ Výťažok
Výťažok z predaja majetku patriaceho do všeobecnej podstaty v čase od začatia konkurzného konania do 2.3.2017
je nasledovný:
·

Súpisová zložka majetku č. 1:
Popis majetkovej zložky: Peňažné prostriedky na účte č. 2927704096/1100 (OV č. 7B/2011).
Popis dosiahnutia výťažku: Peňažné prostriedky boli zabezpečené prevodom dispozičných oprávnení k
účtu.
Výška výťažku: 9.386,54 €

·

Súpisová zložka majetku č. 2:
Popis majetkovej zložky: Peňažné prostriedky na účte č. 2627704801/1100 (OV č. 7B/2011).
Popis dosiahnutia výťažku: Peňažné prostriedky boli zabezpečené prevodom dispozičných oprávnení k
účtu.
Výška výťažku: 44,79 €

·

Súpisová zložka majetku č. 23:
Popis majetkovej zložky: Pohľadávka úpadcu špecifikovaná v doplnení súpisu majetku zverejnenom v OV
č. 45B/2011.
Popis dosiahnutia výťažku: Úhrada zo dňa 23.2.2011.
Výška výťažku: 558,05 €

·

Súpisová zložka majetku č. 24:
Popis majetkovej zložky: Pohľadávka z odporovateľného úkonu bližšie špecifikovaná v doplnení súpisu
majetku zverejnenom v OV č. 36/2016.
Popis dosiahnutia výťažku: Časť výťažku vymožená v rámci exekúcie vednej pod zn. EX 55/2015
exekútorským úradom Nitra – súdnym exekútorom JUDr. Miroslavom Šupom. Časť vo výške 25.000,- eur
bola dlžníkom uhradená dňa 28.2.2017 v súlade s Dohodou o urovnaní zo dňa 28.2.2017 uzatvorenou
v zmysle príslušného pokynu veriteľského výboru.
Výška výťažku: 27.090,53 €

·

Súpisová zložka majetku č. 26:
Popis majetkovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov predbežného správcu (OV
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis majetkovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov predbežného správcu (OV
č. 36/2016).
Popis dosiahnutia výťažku: Úhrada zo dňa 24.1.2011.
Výška výťažku: 863,94 €
·

Súpisová zložka majetku č. 27:
Popis majetkovej zložky: Vrátenie preplatku poistného od spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23 (OV č. 36/2016).
Popis dosiahnutia výťažku: Úhrada zo dňa 4.10.2012.
Výška výťažku: 1.336,46 €

·

Súpisová zložka majetku č. 28:
Popis majetkovej zložky: Úhrada pohľadávky od Farvel Associated S.A., Zurich. Platba pripísaná na účet
úpadcu dňa 27.1.2012 (OV č. 36/2016).
Popis dosiahnutia výťažku: Úhrada zo dňa 27.1.2012.
Výška výťažku: 4.029 €

·

Súpisová zložka majetku č. 29:
Popis majetkovej zložky: Vrátený preplatok poistného od KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group, IČO: 00 585 441, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, dňa 30.12.2016 (OV č.
11/2017).
Popis dosiahnutia výťažku: Úhrada zo dňa 30.12.2016.
Výška výťažku: 4.287,82 €

Celková suma výťažku zo súpisových zložiek č. 1, 2, 23, 24, 26, 27, 28 a 29 je 47.597,13 €.

C/ Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate, t. j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne
pred pohľadávkami konkurzných veriteľov sú podrobne špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
-

súdny poplatok za konkurzné konanie,

-

odmena konkurzného správcu,

-

poštovné,

bankové poplatky, poplatky za kolkové známky a notárske poplatky vynaložené pri správe
a speňažovaní majetku úpadcu.
Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate je:

13.801,48 €.

Rezerva na budúce pohľadávky proti podstate je:

1.500,- €.

Určenie súdneho poplatku
Súdny poplatok za vedenie konkurzného konania bol určený v zmysle čl. I položky č. 5 písm. d) Sadzobníka k
zákonu č. 71/1992 Z.z. a určený v súlade s § 7 ods. 10, § 7a písm. c) zákona č. 71/1992 Z.z.: t.j. zo sumy 47.597,13
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

49

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

€ zaokrúhlenej na celé eurá nadol: 47.597 * 0,002 = 95,19 €. Výsledná suma bola zaokrúhlená podľa § 7a písm. c)
zákona č. 71/1992 Z.z. na sumu 95,- €.
Určenie odmeny správcu
Odmena správcu zo speňaženia majetku bola určená v zmysle vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. tak, ako vyplýva
z tabuľky v prílohe.

D/ Rozvrhová časť
D/I. Výťažok:
Výťažok zo speňaženia:

47.597,13 €

Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate:

- 13.801,48 €

Súdny poplatok:

- 95,00 €

Rezerva na pohľadávky proti podstate (§ 98 ods. 2 ZKR):

- 1.500,00 €

Odmena správcu s DPH:

- 6.304,99 €

Úroky do 2.3.2017:

6,08 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výťažok na vyplatenie veriteľov:

25.901,74 €

D/II. Rozvrh výťažku medzi veriteľov:
VERITEĽ

IČO

ASH, s.r.o.
31732330
Beneš Radim, Ing.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
CWS -boco Slovensko, s.r.o.
31411045
DIAMOND HOTELS Slovakia, s.r.o.
35838833
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
35942436
ECOLAB s.r.o.
31342213
Grandhotel Praha a.s.
36452173
Hlavné mesto Bratislava
00603481
Hotel Devín, a.s.
31395741
Hotel METROPOL a.s.
31673074
Hotel MOST SLÁVY s.r.o.
36365262
INPROKOM s.r.o.
31342680
Kúpele Brusno a.s.
31642314
Kúpele Lúčky, a.s.
31633218
Léčebné lázne Mariánské Lázne a.s.
45359113
LINEA, investičné dužstvo
31322247
LUNYS, s.r.o.
36472549
METRO Cash & Carry SR s.r.o. (pôv. Metro Cash&Carry Slovakia,
35772841
s.r.o.)
OMV Slovensko s.r.o.
00604381
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
Palace, a.s.
36008842
PAM-INVEST, a.s.
35687045
Probugas a.s.
17321981
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
35768266

PRIHLÁSENÁ SUMA ZISTENÁ SUMA VÝŤAŽOK
267,20 €
11 618,80 €
1 224,89 €
171,08 €
263,55 €
22 085,46 €
575,88 €
24 008,08 €
34 711,80 €
3 606,55 €
4 538,46 €
44 029,77 €
8 114,13 €
1 790,63 €
838,00 €
1 243,79 €
115 593,23 €
3 851,22 €

267,20 €
11 618,80 €
1 224,89 €
166,31 €
262,79 €
22 085,46 €
575,88 €
24 008,08 €
34 711,80 €
3 606,55 €
4 538,46 €
44 029,77 €
8 114,13 €
1 790,63 €
838,00 €
1 049,60 €
115 593,23 €
3 851,22 €

9,48 €
412,12 €
43,45 €
5,90 €
9,32 €
783,37 €
20,43 €
851,57 €
1 231,23 €
127,92 €
160,98 €
1 561,74 €
287,81 €
63,51 €
29,72 €
37,23 €
4 100,10 €
136,60 €

17 490,98 €

17 490,98 €

620,41 €

2 201,85 €
99,96 €
1 346,08 €
60 760,93 €
11 726,60 €
3 462,88 €

2 084,63 €
99,96 €
1 346,08 €
60 760,93 €
11 726,60 €
3 462,88 €

73,94 €
3,55 €
47,75 €
2 155,19 €
415,94 €
122,83 €

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

50

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

SATEL SLOVAKIA a.s.
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Slovak Telekom a.s.
Slovenská republika-Krajský súd BA
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. DÚ BA II)
Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.
SLOVKARPATIA HOTEL a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. Sociálna poisťovňa)
SOREA spol s r.o.
SPP, a.s.
Stuhl s.r.o.
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Union zdravotná poisťovňa a.s.
UNIONTEX TRADE spol. s r. o.
Úrad pre dohľad nad zdrav. Starostlivosťou
VEĽKOPEK a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôv. VZP)
ZSE Energia a.s.
SPOLU

31712797
31402828
35763469
215759

7 383,85 €
388,75 €
6 095,01 €
4 521,00 €
136 012,97 €
3602204704
6 086,62 €
43866221
1 594,60 €
30807484
91 319,60 €
31339204
332,91 €
35815256
27 569,62 €
36244848
4 726,47 €
36252484
1 173,58 €
36284831
3 008,81 €
34117598
1 048,24 €
30796482
1 110,00 €
31412548
879,02 €
35937874
53 938,66 €
36677281
7 747,89 €
837 320,77 €

Deň vydania: 08.03.2017
7 383,85 €
388,75 €
6 095,01 €
4 521,00 €
136 012,97 €
6 086,62 €
1 594,60 €
91 319,60 €
332,91 €
27 569,62 €
4 726,47 €
1 173,58 €
3 008,81 €
1 048,24 €
1 110,00 €
879,02 €
53 938,66 €
7 747,89 €
730 242,46 €

261,91 €
13,79 €
216,19 €
160,36 €
4 824,39 €
215,89 €
56,56 €
3 239,11 €
11,81 €
977,90 €
167,65 €
41,63 €
106,72 €
37,18 €
39,37 €
31,18 €
1 913,21 €
274,82 €
25 901,74 €

Prílohy (k dispozícii na nahliadnutie v kancelárii správcu):
·
·

Zoznam pohľadávok proti podstate
Výpočet odmeny správcu

V Bratislave dňa 2.3.2016.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K005125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68/251, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 572 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2014 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Pihorňa, správca úpadcu JUPEX s.r.o., v konkurze, so sídlom Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO:
36 572 683, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky a to:

Pohľadávku prihlásenú veriteľom S.K.L. TRANS, s.r.o., Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 34 117 474 vo výške
348 EUR, právny dôvod Pohľadávka z obchodného styku na základe poskytnutie služby – medzinárodná doprava
tovaru na základe objednávky a faktúry zo dňa 29.04.2013 vystavenej veriteľom, ktorá bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.

V Košiciach, dňa 03.03.2017

Mgr. Peter Pihorňa, 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

51

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

K005126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TMS - Rent, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2015 ,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca podstaty TMS - Rent, s.r.o., so sídlom Duklianskych hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 43
882 943 dopĺňa súpis všeobecnej podstaty o nespotrebovanú časť preddavku, ktorý bol správcovi vyplatený vo
výške 995,82 EUR, súpisová zložka č.8.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K005127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TMS - Rent, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 882 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2015 ,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podstaty TMS - Rent, s.r.o., so sídlom Duklianskych hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 43
882 943 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty majetok konkurznej podstaty vedený pod nasl. súpisovými
zložkami:

č.1. motorové vozidlo

súpisová hodnota

16 000,00 EUR

č.2. motorové vozidlo

súpisová hodnota

32 000,00 EUR

č.3. motorové vozidlo

súpisová hodnota

20 000,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov listom zo dňa 09.01.2017, sp. zn. 2K/47/2015 udelil súhlas s vylúčením hnuteľných vecí
zapísaných pod súpisovým číslom 1., 2., 3. zo všeobecnej podstaty.

Súpisové zložky:

č.5. pohľadávka

súpisová hodnota 1 026 955,66 EUR

č.6. pohľadávka

súpisová hodnota

170 000,00 EUR

č.7. pohľadávka

súpisová hodnota

7 549,86 EUR

Vylúčené na podklade rozhodnutia OS Prešov, súpisová zložka č. 5. a č. 6. rozsudkom č. k. 1Cbi/55/2015 zo dňa
03.10.2016 a súpisová zložka č. 7. rozsudkom č. k. 2Cbi 49/2015 zo dňa 25.10.2016.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K005128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18.04.2017 o 11.00 h v kancelárii správcu: Svätoplukova
31, Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu do prvej schôdze veriteľov
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Rôzne a záver
Prezencia veriteľov začína o 10.45 h. Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a
doklad totožnosti.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K005129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jakubis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 14, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1953
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/62/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/62/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

24

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
68,12 €
obdobie 12/2016

25

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
750,05 €
obdobie 12/2016

26

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
68,12 €
obdobie 01/2017

27

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
99,04 €
obdobie 01/2017

28

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
68,12 €
obdobie 02/2017

29

zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
99,04 €
obdobie 02/2017

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

K005130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stupavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 6, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznámenie zámeru správcu zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S 1220, so sídlom kancelárie: Radlinského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu S 1220, so sídlom kancelárie: Radlinského
50, 921 01 Piešťany, oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu: Jozef Stupavský, nar. 14. 10. 1967, Holubyho 6, 921
01 Piešťany, zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: info@boljesik.sk alebo
telefonicky na č. 0948 966 771.
Piešťany, 3. 3. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K005131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničová 3388/1, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
18. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

19. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

88,06

88,06 €

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky z príjmu úpadcu

141,27

141,27 €

S pozdravom,
JUDr. Erik Končok, správca

K005132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38K/60/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Dušan Paule "v konkurze", nar. 19.1.1969, bytom Skačany 473, 958 53
Skačany (ďalej len "úpadca"), týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
podávanie prihlášok, mi boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
Prihlásená
p.
suma
Prihlásené
Označenie veriteľa
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky
č.
pohľadávky
poradie
v EUR celkom

Peter
Bezák,
Nábrežie Belanky
2 598/15, 958 01 16 048,65
Partizánske, nar.
23.7.1970

Pohľadávka titulom Zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 30.07.2015 medzi veriteľom a
dlžníkom, na základe ktorej veriteľ pri podpise zmluvy požičal dlžníkovi peňažnú sumu vo
výške 15000 EUR a dlžník sa pôžičku zaviazal veriteľovi vrátiť nasledovne: - sumu 10000
iná
EUR so 4,5% ročným úrokom do 30.09.2015, t.j. úrok v sume 75 EUR, - sumu 5000 EUR
pohľadávka
so 4,5% ročným úrokom do 30.12.2015, t.j. úrok v sume 93,75 EUR. Dlžník doposiaľ z
uvedeného titulu nevrátil pôžičku ani čiastočne. Úrok z omeškania vo výške 5,05% p. a. z
dlžnej sumy od 01.01.2016, predstavuje ku dňu 01.03.2017 sumu 879,90 EUR.

Juraj
Janíček,
Skačany 477, 958
23 090,18
53 Skačany, nar.
24.1.1969

Pohľadávka titulom Zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 20.3.2014 medzi veriteľom a
dlžníkom, na základe ktorej veriteľ pri podpise zmluvy požičal dlžníkovi peňažnú sumu vo
výške 20000 EUR a dlžník sa pôžičku zaviazal veriteľovi vrátiť nasledovne: - sumu 10000
EUR s 5,5% ročným úrokom do 31.12.2014, t.j. úrok v sume 430,96 EUR, - sumu 10000
iná
EUR s 5,5% ročným úrokom do 31.12.2015, t.j. úrok v sume 980,96 EUR. Dlžník
pohľadávka
doposiaľ z uvedeného titulu nevrátil pôžičku ani čiastočne. Úrok z omeškania vo výške
5,05% p. a. z dlžnej sumy: 10000 EUR od 01.01.2015, predstavuje ku dňu 01.03.2017
sumu 1091,63 EUR, - 10000 EUR od 01.01.2016, predstavuje ku dňu 01.03.2017 sumu
586,63 EUR.

3

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok: 03.03.2017
V Trenčíne, dňa 03.03.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Dušan Paule "v konkurze"
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K005133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stopka Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korňa 643, 023 21 Korňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2014 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
17. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

18. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

19. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

20. Typ súpisovej zložky
Pohľadávka z účtu

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu

110,-

110,00 €

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu

118,85

118,85 €

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu

110,-

110,00 €

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Zrážky zo mzdy Úpadcu

118,85

118,85 €

S pozdravom,
JUDr. Erik Končok, správca

K005134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hlopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimír Hlopko, nar. 6.6.1966, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, v zmysle §28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľov, ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi
doručené 1.3.2017, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľ : Laura Hlopková, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
vo výške : 12.663,617 EUR
veriteľ : Lenka Hlopková, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo výške : 12.663,617 EUR

K005135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Pazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa úpadkyne Margita Pazerová, nar. 25.05.1955, zvoláva v zmysle ust. § 34
ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správkyne v Prešove, ul. Hlavná č. 122, prvé
poschodie, dňa 27.03.2017 (pondelok) o 14:00 hod. s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie.
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a za právnické osoby výpis z príslušného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Prešove, dňa 03.03.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K005136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Drietomská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Goliána 6011/28, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2016 S 1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Drietomská , nar.: 29.06.1971, bytom: Gen. Goliána
6011/28, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č. k. 36K/5/2016, v zmysle §
28 ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Bytové spoločenstvo NA
HLINÁCH 50-55, IČO: 37850253, so sídlom Na hlinách 7485/50, 917 01 Trnava, zastúpená: JUDr. Katarínou
Šimonovou, predsedníčkou bytového spoločenstva, bytom: Na hlinách 7485/50, 917 01 Trnava. Právny dôvod
vzniku pohľadávky: Nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vzniku pohľadávky: Nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky,
údržby a opráv podľa ustanovení zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok pohľadávku vo výške nedoplatku. Celková prihlásená suma: 691,48 €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Marek Piršel, správca

K005137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čičmanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riazanská 3159/87, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

2

Pohľadávka z účtu

Československá obchodná banka,
Zostatok na bankovom účte
1/1
a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

3

Peňažná
pohľadávka

4

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

6,12 €

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota majetku

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 6/2016

1/1

351,08 €

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 7/2016

1/1

351,08 €

5

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 8/2016

1/1

351,08 €

6

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov

1/1

465,81 €

7

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská
Finančná hotovosť
3159/87, 831 02 Bratislava

1/1

1 670,00 €
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8

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 9/2016

1/1

351,08 €

9

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 10/2016

1/1

351,08 €

10

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 11/2016

1/1

351,08 €

11

Peňažná
pohľadávka

Miroslav Čičamnec, Riazanská Zrážky zo mzdy a z iných
3159/87, 831 02 Bratislava
príjmov za obdobie 12/2016

1/1

15,73 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K005138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojatice 119, 082 32 Kojatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.1.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2016 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK53 5600 0000 0025 1878 3002, (Prima banka Slovensko, a.s.).
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie 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.

Ing. Eva Orbanová, správca

K005139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polčík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 182/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/69/2015 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/69/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32K/69/2015
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, správca úpadcu Marián Polčík, nar.: 08.09.1977, bytom
Záhradná 182/2, 949 01 Nitra vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu II. kolo verejného
ponukového konania na predaj nasledovného motorového vozidla úpadcu zapísaného do súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO:
36 234 176 súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2016 zo dňa 25.08.2016 (K019757):
Osobné motorové vozidlo zn. RENAULT MODUS P/JPV/JP0V05; zdvihový objem valcov 1598.0 cm3, VIN:
VF1JP0V0532630900, EČV: PD 720EN, rok výroby 2005.
(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 v súčasnosti nemá platnú emisnú kontrolu a technickú kontrolu. Bližšie informácie,
ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „KONKURZ - PONUKOVÉ KONANIE – RENAULT MODUS - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR, pričom končí pätnástym 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 (Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na
konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK40 0900 0000 0051 0795 2450, 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 RENAULT MODUS“.
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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:
spravca@kozar.sk,
6. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. 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 bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie 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. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez
uvedenia dôvodu. V zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu Správca odmietne ponuky záujemcov,
ktorí ponúknu za kúpu Motorového vozidla menej ako 75% súpisovej hodnoty Motorového vozidla, t.j. menej
ako 1.875,- EUR. 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 a správca súčasne uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania.
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.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K005140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn, správcu: S1208, správca úpadcu:
Renáta Marušková, nar.: 12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce týmto v súlade s ust. §
76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty:
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Pozemok:
Druh

Výmera
v m2

Vinice

827 m2

Orná
pôda
Orná
pôda

2342 m2
514 m2

Vinice

245 m2

Orná
pôda

488 m2

Záhrady

53 m2

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Číslo LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Úpadcu

Levice Malý Kiar

372

711

1/2

231,- €

Levice Malý Kiar

372

519

1/2

655,- €

Levice Malý Kiar

372

520

1/2

143,- €

Levice Malý Kiar

372

521

1/2

68,- €

Levice Malý Kiar

372

651

1/2

136,- €

Levice Malý Kiar

372

652

1/2

14,- €

Obec

Katastrálne
územie

podiel Súpisová
hodnota

Pohľadávka z účtu:
Zostatková
Mena Číslo účtu
suma

Banka

35,76 €

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská
1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, ČR, IČ: 649 48 242 organizačná zložka
35,76 €
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, SR, IČO: 47 251 336

EUR SK5911110000001396972002

Súpisová
hodnota

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K005141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac február 2017 vo výške 279,02 Eur. Súpisová hodnota majetku: 279,02 EUR.
Dňa 15.02.2017
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca
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K005142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín -Opatová, IČO: 46 926 666
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Panónska cesta 2, 851
04 Bratislava, IČO: 35 937 874

Prihlásená suma:

1.
2.

382,73 €
4,84 €

V Trenčíne, 06.02.2017
JUDr. Martina Válková, správca

K005143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Noga - VAMS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 153, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 238 964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2015 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
V konkurznej veci úpadcu Vladimíra NOGU, nar. 11.02.1953, trvale bytom 090 16 Cernina 153 (ďalej v texte aj len
ako „ úpadca “ v príslušnom gramatickom tvare), vedenej pod značkou 1K / 36 / 2015 S1624 :
I.
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 1K/36/2015 – 75 zo dňa 10. júna 2015 (zverejnené v OV č. 113/2015 dňa
16.06.2015 pod K013564) bol vyhlásený na majetok úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16.06.2015 pod K013564) bol vyhlásený na majetok úpadcu konkurz a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr.
Peter Novosad (ďalej v texte aj len ako „ správca “ v príslušnom gramatickom tvare).
V konkurze si prihlásili svoje pohľadávky títo veritelia :
Veriteľ

Prihlásená pohľadávka (€)

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
WM Consulting & Communication, s.r.o.
Spolu :

5 438,04
150
2 493,42
1 101,58
66 146,13
75 329,17

Zistená suma
(€)
5 438,04
150
2 493,42
1 101,58
66 146,13
75 329,21

Popretá suma
(€)
0
0
0
0
0
0

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

Zložka

Suma (€)

1

Finančná hotovosť úpadcu

1 800

OV
150
2015
150
2015

zo dňa
/

06.08.2015

Hnuteľná vec – motorové vozidlo: traktor – bager značky CATERPILLAR 432D, VIN:
/
10 000
06.08.2015
CAT0432DTBLD02444,
Dodatočne vylúčené zo
3 - 43 Spoluvlastnícke podiely úpadcu na parcelách
146/2016 29.07.2016
súpisu
44
Zrážka z dôchodku 12/2015
87,13
146/2016 29.07.2016
45
Zrážka z dôchodku 01/2016
54,75
146/2016 29.07.2016
46
Zrážka z dôchodku 02/2016
54,75
146/2016 29.07.2016
47
Zrážka z dôchodku 03/2016
54,75
146/2016 29.07.2016
48
Zrážka z dôchodku 04/2016
54,75
146/2016 29.07.2016
49
Zrážka z dôchodku 05/2016
54,75
146/2016 29.07.2016
50
Daňový preplatok z dani z príjmov za rok 2015
400,90
146/2016 29.07.2016
51
Zrážka z dôchodku 06/2016
54,75
146/2016 29.07.2016
52
Zrážka z dôchodku 07/2016
54,75
6/2017
10.01.2017
53
Zrážka z dôchodku 08/2016
54,75
6/2017
10.01.2017
54
Zrážka z dôchodku 09/2016
54,75
6/2017
10.01.2017
55
Zrážka z dôchodku 10/2016
54,75
6/2017
10.01.2017
56
Zrážka z dôchodku 11/2016
54,75
6/2017
10.01.2017
57
Zrážka z dôchodku 12/2016
54,75
6/2017
10.01.2017
58
Zrážka z dôchodku 01/2017
54,75
6/2017
10.01.2017
59
Zrážka z dôchodku 02/2017
54,75
60
Nevyčerpaná časť preddavku na predbežného správcu
664
2

V Obchodnom vestníku č. 80/2016 bolo dňa 27.04.2016 uverejnené oznámenie o zvolaní opakovanej prvej schôdze
veriteľov. Za zástupcu veriteľov bol na prvej schôdzi veriteľov zvolený veriteľ - WM Consulting & Communication,
s.r.o.
Súpisová zložka majetku č. 2 bola speňažovaná formou verejného ponukového konania organizovaného správcom
v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov, pričom výťažok zo speňaženia tejto zložky majetku predstavuje 13
219 Eur.
Súpisové zložky majetku č. 3 – 43, ktoré predstavovali spoluvlastnícke podiely úpadcu na pozemkoch boli vylúčené
zo súpisu po udelení súhlasu zástupcom veriteľov zo dňa 28.10.2016.
Dňa 10.01.2017 bolo v Obchodnom vestníku č. 6 / 2017 zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate spolu so zámerom zostaviť konečný rozvrh.
II.
Rozvrhová časť
A) Príjmová časť
Suma výťažku vo výške: 1 167,40 € (predstavuje zrážky z dôchodku úpadcu počas konkurzného konania poňaté do
súpisu majetku spolu s daňovým preplatkom úpadcu).
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Suma výťažku vo výške: 13 219 € (predstavuje výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku úpadcu).
Suma výťažku vo výške: 2 464 € (predstavuje nevyčerpanú časť zloženého preddavku + finančnú hotovosť úpadcu).
Spolu výťažok v celkovej sume 16 850,40 Eur.

B) Výdavková časť
Počas konkurzu boli uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2 720,71 €, v súlade s § 87 ZKR,
ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu za
obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Spolu je suma uspokojených pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 2 720,71 €.
Odmena správcu z výťažku po vykonaní prvej schôdze veriteľov stanovená podľa vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v platnom
znení – v zmysle § 17 ods. 2 za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku, ďalej v zmysle § 20 ods. 1 predmetnej vyhlášky - za speňaženie hnuteľnej veci patrí
správcovi odmena 16 % - 13 % zo sumy výťažku, ako aj odmena v zmysle § 20 ods. 2 predmetnej vyhlášky - za
speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.
Výpočet odmeny správcu: suma získaná ako zrážka z dôchodku počas konkurzného konania spolu s vymoženým
daňovým preplatkom = 1 167,40 € x 5 % = 58,37 € + suma získaná zabezpečením peňažných prostriedkov = 2 464
€ x 1 % = 24,64 € + suma získaná speňažením nehnuteľného majetku úpadcu = (33,19 € x 16 %) + (298,75 € x 15
%) + (2987,45 € x 14 %) + (9 899,61 € x 13 %)= 1 755,32 €
Odmena správcu z výťažku vo výške spolu: 1 838,33 €.
Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu:
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 200 €, ktoré budú pozostávať z
poštových poplatkov, z nákladov na tlač, z nákladov na administratívny materiál a vedenie účtu / prevodové príkazy,
vedenie archívu a ekonomické služby.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 200 €.
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 33,50 €. (Položka 5 písm. d/ sadzobníka súdnych poplatkov – zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch).
Spolu výdavky celkom vo výške: 4 792,54 €.
Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
WM Consulting & Communication, s.r.o.
Spolu :

Zistená suma
(€)
5 438,04
150
2 493,42
1 101,58
66 146,13
75 329,17

Miera uspokojenia
(%)
16,01
16,01
16,01
16,01
16,01

Suma na rozvrh
(€)
870,46
24,01
399,12
176,33
10 587,94
12 057,86

V zmysle §101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku v
lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku, prípadne o
podanie odôvodnených námietok a to v písomnej forme na adresu kancelárie správcu v lehote 15 dní od
zverejnenia tohto návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca
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K005144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homoľa Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota pod Vtáčnikom null, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu Peter Homoľa, nar. 04.06.1967, trvale bytom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:
IČO: 35 792 752

Prihlásená suma:

1.
2.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava,

1.337,25 €
1.570,40 €

V Trenčíne, 24.02.2017
JUDr. Martina Válková, správca

K005145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/8/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z tretieho zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
ELTECO, a.s. „v reštrukturalizácii“
so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO:17321719
spisová značka:

4R/8/2016

miesto konania:

sídlo predsedu výboru veriteľov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
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Grösslingová 1, Bratislava
dátum konania:

1.3.2017

začiatok:

11:00 hod.

Prítomní:
·
·
·

Predseda veriteľského výboru: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, IČO: 35722959, Gröslingová
1, Bratislava, Slovenská republika, v zast. Krivak & Co. s.r.o. – substitučná plná moc JUDr. Jana
Štulrajterová
Člen veriteľského výboru: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 682420, Štefánikova 27,
Bratislava, Slovenská republika, v zast. Mgr. Jozef Šotkovský
Člen veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30807484, Ul.29.augusta 8-10,
813 63 Bratislava, Slovenská republika, v zast. JUDr. Helena Nagyová

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

1.

Otvorenie veriteľského výboru
Rozprava o prepracovanom reštrukturalizačnom pláne
Rozhodnutie veriteľského výboru o reštrukturalizačnom pláne
Záver

Otvorenie veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že v zmysle záverov druhého zasadnutia výboru veriteľov bola dlžníkovi
určená lehota na prepracovanie reštrukturalizačného plánu do 17.2.2017. Prepracovaný reštrukturalizačný plán
dlžník doručil veriteľskému výboru v tejto lehote. Konštatoval tiež, že zasadnutie veriteľského výboru sa koná v
rámci zákonnej lehoty (§144 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii).

2.

Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu

Členovia veriteľského výboru prediskutovali upravený návrh reštrukturalizačného plánu. Z rozpravy vyplynulo, že ani
po prepracovaní nepredstavuje plán reálny podklad pre úspešnú reštrukturalizáciu. Chýba podstatná časť
prostriedkov potrebných na krytie splátok a nedošlo k avizovanému reálnemu vstupu investora.

3.

Rozhodnutie veriteľského výboru o reštrukturalizačnom pláne

Členovia veriteľského výboru hlasovali o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného
plánu nasledovne:
Za schválenie reštrukturalizačného plánu:

0 hlasov

Proti schváleniu reštrukturalizačného plánu
(t.j. za zamietnutie reštrukturalizačného plánu):

3 hlasy

Veriteľský výbor jednohlasne prijal nasledovné uznesenie:
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Veriteľský výbor zamieta predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka.

4. Záver
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zápisnica skončená o 11:30 hod.
V Bratislave dňa 1.3.2017

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

K005146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Otília Prachařová, správca úpadcu Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, trvale bytom Sládkovičova
77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič
fy. asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191, v súlade s ust. § 34
ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 19.05.2017 o 10,00 hod. v kancelárii
správcu v Dubnici nad Váhom na adrese Centrum I. 57/132. Program schôdze: 1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov 4. Rozhodovanie
o výmene správcu 5. Rôzne, záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
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o výmene správcu 5. Rôzne, záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie a doklad totožnosti.
K005147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 2934/14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 5. kola verejného ponukového konania
V súlade so záväznými pokynmi zástupcu veriteľov zo dňa 13.6.2016 a 30.6.2016 vyhlasujem 5. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu. Speňažovaný
hnuteľný majetok tvorí nasledovná súpisová zložka:
·

Súpisová zložka majetku č. 5: Popis: EDER príves špeciálny nákladný na prepravu vozidiel, v súp. hodnote
2.000,- Eur.

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za týchto podmienok:
1. Záujemca doručí správcovi záväznú cenovú ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné
ponukové konanie – konkurz 4K/45/2015 – neotvárať“ najneskôr do 27.3.2017 na adresu správcu: Mgr. Ľubomír
Bugáň, správca konkurznej podstaty, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
2. Ponúkaná kúpna cenu nesmie byť nižšia ako 60 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej zložky. Pokiaľ
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, prihliada sa na najvyššiu cenovú ponuku.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu: u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO u fyzických osôb - meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia,
b. označenie predmetu kúpy,
c. výšku ponúkanej ceny,
d. doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny,
e. označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti uhradený preddavok na
kúpnu cenu.
4. Na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa neprihliada. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5. Záujemca je povinný zložiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny na účet vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263183443/0900, do 27.3.2017. Preddavok bude v prípade úspechu záujemcu v
ponukovom konaní započítaný na úhradu kúpnej ceny.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu dňa 28.3.2017 o 10.00 hod.
7. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky a ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu.
8. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný, a v lehote určenej správcom neuzatvorí so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný, a v lehote určenej správcom neuzatvorí so
správcom kúpnu zmluvu na príslušnú súpisovú zložku majetku, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 20 % z ním
navrhovanej kúpnej ceny.
9. Bližšie informácie k predávanému majetku si záujemcovi môžu vyžiadať na emailovej adrese
jagelcakova@bugan.sk alebo na telefónnom čísle +421(2)48245245.
Mgr. Ľubomír Bugáň, správca

K005148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z. z.)
Oznámenie o dražbe číslo:
K002772 v Obchodnom vestníku č. 26/17
Zo dňa:
07.02.2017
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Zámocká
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Zámocká
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
D.
Dátum konania dražby
08.03.2017
E.
Čas konania dražby
14:30 hod
F.
Kolo dražby
prvé
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 77/16,
oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16 nasledovne:
Typ súpisnej zložky: Pozemok
Druh: Záhrady
Výmera: 398 m2
Štát: SR
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. DÚBRAVKA
Názov katastrálneho územia: Dúbravka
Číslo listu vlastníctva: 1860
Parcelné číslo: 4117/2
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na základe právoplatného
rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 20.000,- EUR
Dôvody upustenia od dražby:
Dražobník upúšťa od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 573/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
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V Bratislave, dňa 03.03.2017
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. - správca

K005149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
(podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z. z.)
Oznámenie o dražbe číslo:
K002771 v Obchodnom vestníku č. 26/17
Zo dňa:
07.02.2017
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Zámocká
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
B.
Označenie navrhovateľa
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Zámocká
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 01
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Zoznam správcov vedený MS SR pod číslom S 1313
IV.
IČO/ dátum narodenia
C.
Miesto konania dražby
Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01 Bratislava
D.
Dátum konania dražby
08.03.2017
E.
Čas konania dražby
14:00 hod
F.
Kolo dražby
prvé
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 77/16,
oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16 nasledovne:
Typ súpisnej zložky: Nebytový priestor
Popis: Garážové státie zapísané ako Priestor č. 2-212
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. Karlova Ves
Štát: SR
Ulica: Ľ. Fullu
Orientačné číslo vchodu: 2
Názov katastrálneho územia: Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva: 2501
Súpisné číslo: 3097
Parcelné číslo: 1669/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na základe právoplatného
rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 5.000,- EUR
Dôvody upustenia od dražby:
Dražobník upúšťa od dražby v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 573/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
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V Bratislave, dňa 03.03.2017
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD. - správca

K005150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hovorič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.7.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2016/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Olekšák, správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Hovorič, narodený: 22.07.1986, bytom Lazianska
932/7, 039 01 Turčianske Teplice – Diviaky (ďalej aj "Vyhlasovateľ"), v súlade s uloženým záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu zapísaného v
súpise všeobecnej podstaty (zverejneného v OV č. 170/2016 zo dňa 05.09.2016):
Motorové vozidlo zn. SEAT, model: Ibiza, typ: 6K 4-AEX2/./., rok prvej evidencie v SR: 1997, objem motora: 1390
cm³, druh paliva: BA 95 B, prevodovka: MT/5, výkon motora: 44 kW, farba: zelená
súpisová hodnota: 300 EUR.

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: JUDr. Marek Olekšák,
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 4K/11/2016 – 1. kolo
VPK – záväzná ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o VPK v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a
bydlisko. FO podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a priloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
označenie osoby konajúcej v jej mene (štatutára) a priloží aktuálny výpis z obchodného registra), označenie
majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, emailový kontakt na oznámenie výsledkov VPK, podpis záujemcu
alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Ponúknutá cena v 1. kole VPK nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku (t.j. 300 EUR).
6. Jediným kritériom úspešnosti vo VPK bude výška ponúknutej kúpnej ceny. V prípade rovnosti ponúk
rozhodne žreb.
7. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk
v kancelárii správcu.
8. Víťazom VPK bude záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Víťaz musí v stanovenej lehote uzavrieť
s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu a zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
9. Bez ohľadu na predchádzajúce body, Vyhlasovateľ je oprávnený jednotlivé veci predať za ponuku v
súpisovej hodnote prvému záujemcovi, ktorý prejaví záujem o kúpu jednotlivých hnuteľných vecí;
10. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy;
11. Ak víťaz VPK v stanovenej lehote neuzavrie s vyhlasovateľom VPK kúpnu zmluvu alebo nezaplatí kúpnu
cenu v plnej výške, stáva sa víťazom VPK účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v poradí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cenu v plnej výške, stáva sa víťazom VPK účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v poradí.
Vyhlasovateľ VKP takému účastníkovi oznámi, že sa stal víťazom VPK z dôvodu nesplnenia povinnosti
pôvodného víťaza. Týmto oznámením tento účastník ako nový víťaz vstupuje v celom rozsahu do práv a
povinností pôvodného víťaza VPK.
Víťaz VPK je povinný uhradiť všetky správne poplatky v súvislosti s prepisom motorového vozidla na
príslušnom dopravnom inšpektoráte PZ.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu kúpnej zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky (najmä neprimerane nízke).
Obhliadka predmetu VPK je možná po telefonickom dohovore so správcom na mieste a v čase dohodnutom
so správcom.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 907 217 381, prípadne e-mailovým
podaním na adrese judr.oleksak@gmail.com.
V Žiline, dňa 03.03.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K005151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petkopet s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 359
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2013 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: Petkopet s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 739 359
Číslo konania: 31K/19/2013
Číslo správcovského spisu: 31K/19/2013 S1636NR
Dátum konania: 01.03.2017 o 11:00 hod.
Miesto konania: Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
Prítomní:
a) Ing. Filip Torma - LexCreditor k.s. - komplementár, správca úpadcu
b) Prítomní veritelia: podľa priloženej prezenčnej listiny
Bod 1. – otvorenie schôdze:
Ing. Filip Torma, predsedajúci správca, otvoril zasadnutie veriteľského výboru, privítal prítomných členov
veriteľského výboru a konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie zasadnutia veriteľského
výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho zvolaním na uvedený termín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho zvolaním na uvedený termín
a potvrdili svoju účasť. Predsedajúci správca zároveň konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko
sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru.
Bod 2. – voľba predsedu veriteľského výboru:
Z dôvodu, že na schôdzi veriteľov, ktorá sa konala dňa 21.02.2017 prišlo k odvolaniu jedného člena veriteľského
výboru, a to veriteľa AG CHEMI GROUP s.r.o., ktorý bol zároveň predsedom veriteľského výboru, je potrebné, aby
bol zvolený nový predseda veriteľského výboru, z aktuálnych členov veriteľského výboru.
Na to sa prikročilo k voľbe predsedu veriteľského výboru.
1/ Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ:
-

METROPOLITEJ s.r.o.

Zúčastnený zástupca súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.
Za návrh hlasovali 2 členovia veriteľského výboru. Návrh bol schválený.
Uznesenie:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa METROPOLITEJ s.r.o. za svojho predsedu.
Bod 3. – záver:
Ing. Filip Torma, predsedajúci správca vyzval členov veriteľského výboru k vzneseniu námietok voči vykonanému
hlasovaniu, resp. prijatému uzneseniu.
Prítomný zástupca veriteľa, EP ENERGY TRADING, a.s. vzniesol všeobecnú námietku: „Podľa veriteľa EP
ENERGY TRADING, a.s. sa nekoná v záujme veriteľov a svoju námietku doručí podľa pokynu veriteľa písomne
správcovi úpadcu, resp. na súd. A má za to, že predchádzajúci predseda veriteľského výboru konal s odpornou
starostlivosťou a v záujme veriteľov“.
Členovia veriteľského výboru sa zároveň dohodli, že ich ďalšia komunikácia bude prebiehať v elektronickej podobe,
a to prostredníctvom e-mailu.
Ing. Filip Torma, predsedajúci správca informoval predsedu veriteľského výboru, že v súlade s ust. § 38 ods. 6
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov je predseda veriteľského výboru
povinný vyhotoviť a podpísať zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru, a odpis zápisnice je povinný
doručiť najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru súdu a správcovi.
Správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na zasadnutí.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo o 12:00 hod. ukončené.
V Bratislave, dňa 01.03.2017.

...............................................
METROPOLITEJ s.r.o.
František Uharek, prokurista
predseda veriteľského výboru

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

75

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

K005152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkruze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Por. č.

Milan Lukáč, bytom Ondavská 450/17, Košice
Ján Godoč, bytom Majerská 560/28, Čečejovce
Marián Hruška, bytom 107, Nižná Kamenica

Poradie
iná pohľadávka

1

iná pohľadávka

1
1

iná pohľadávka

Celková suma

Dátum doručenia

2.166,39 €

3.3.2017

2.317,42 €

3.3.2017

1.954,94 €

3.3.2017

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

K005153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Výbošťok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 185/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 75/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 75/2016
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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Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť vložená úpadcom na bežný účet konkurznej podstaty dňa 3.3.2017 v čiastke 1 670,00 €.
RESKON, k.s., SKP

K005154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Us.Sk, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 305, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 922 466
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RK Správca, k.s., správca úpadcu: Us.Sk, spol. s r.o., so sídlom 305 Nová Ľubovňa 065 11, IČO: 46 922 466, týmto
oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 2K/48/2016 S1759
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Slánska 20/A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných
hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore.
Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 51 7496008 alebo prostredníctvom e-mailu na
branislav@ujvari.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa
objednania sa.
RK Správca, k.s., správca

K005155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 117, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/36/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
26k/36/ 2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

V košiciach 03.03. 2017
Správca konkurznej podstaty úpadcu: LIFTEX, s.r.o., so sídlom : Južná trieda 117, 040 01 Košice, IČO:36192970 v
súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 14.02. 2017 oznamuje vyhlásenie 1.kola verejného
ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu, zapísaného do všeobecnej podstaty a to :
1. Motor čerpadla 15 KW , evid.č.: 358046, súpisová hodnota: 691,25 Eur.
2. ABRA G2 - ekonomický software, evid.č.: DM-00011, súpisová hodnota : 2 856,06 EUR
za 100% ich účtovnej hodnoty, každá hnuteľná vec samostatne.
PODMIENKY PREDAJA:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia svoje ponuky zašlú alebo osobne doručia na adresu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca, Platanová 5,
040 01 Košice. Obálku so svojou ponukou označia nasledovne :
KONKURZ - neotvárať!, sp.zn.: 26K/36/2015
Obálka musí obsahovať:
-meno, priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
-cenovú ponuku za predmet predaja
-aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, nie starší ako 1 mesiac, u FO fotokópia
občianského preukazu alebo cestovného pasu,
-doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej ceny na účet správcu, vedený v
Privatbanke, a.s., Košice, č.účtu, IBAN: SK2081200000007229610060.
Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje a to 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však cenu, rovnajúcu sa 100% ich účtovnej
hodnoty.
Veriteľský výbor má právo všetky ponuky odmietnuť, rovnako má toto právo aj správca.
Správca má nárok voči účastnikovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas, na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 50% z kúpnej ceny.
Bližšie podmienky ponukového konania sú záujemcom k dispozícii u správcu konkurznej podstaty, na tel. č.:
055/7291504.
JUDr. Juraj Gavalčin,
správca

K005156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVÝ OBZOR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 702 617
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/35/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/35/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: NOVÝ OBZOR s.r.o. „v konkurze“ Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 36 702 617 Titul,
meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811
01 Bratislava, sídlo kancelárie: Piaristická 21, 911 01 Trenčín
Sp. zn. správcu: 40K/35/2016 S 1433
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k sp. zn.: 40K/35/2016

Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: NOVÝ OBZOR s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Domovina 425, 972 43
Zemianske Kostoľany, IČO: 36 702 617, v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa úpadcu:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, P.O. BOX 154, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 682 420,
zo dňa 06.02.2017 a v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 6 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj
podstatnej časti majetku patriaceho k podniku úpadcu NOVÝ OBZOR s.r.o. „v konkurze“, so sídlom
Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 36 702 617. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným
návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa §
281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku úpadcu a bol zverejnený v OV č. 245/2016 dňa 22.12.2016.
Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom správcu konkurznej
podstaty úpadcu. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí podstatná časť majetku patriaceho k podniku
úpadcu pozostávajúca z nasledovných nehnuteľností:
Pozemok:
parcela registra “C” č. 367/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 766 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 5.800,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 5.800,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 367/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 386 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 2.900,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 2.900,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 367/7, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 543 m2, v k.ú. Zemianske Kostoľany,
obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 4.100,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.100,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 387/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 596 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 4.500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 4.500,00 EUR

Pozemok:
parcela registra “C” č. 1124/62, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3561 m2, v k.ú. Zemianske
Kostoľany, obec ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 27.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 27.000,00 EUR

Stavba:
Adm. budova + pristav., súpisné číslo 425, postavená na parcele č. 367/2, v k.ú. Zemianske Kostoľany, obec
ZEMIANSKE KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaná na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 40.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 40.000,00 EUR

Stavba:
Sociálna budova, súpisné číslo 425, postavená na parcele č. 367/3, v k.ú. Zemianske Kostoľany, obec ZEMIANSKE
KOSTOĽANY, okres Prievidza, Slovenská republika, zapísaná na LV č. 1102
spoluvlastnícky podiel: 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 20.000,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 20.000,00 EUR

(ďalej len „Majetok“).
B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 40K/35/2016 - PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky
sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault Management Group, k.s., Zelená 2, 811 01
Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu NOVÝ OBZOR s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Domovina 425, 972
43 Zemianske Kostoľany, IČO: 36 702 617. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 20
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka
ponúk doručovaných osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Ponuky, ktoré nebudú
doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Záväzná ponuka
záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
1.
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo)
2.
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj
3.

návrh kúpnej ceny a lehota splatnosti, ktorá musí byť zaplatená najneskôr k podpisu kúpnej zmluvy

4. originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra nie starší ako 30 dní
5.
doklad o poukázaní zálohy vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) v prospech účtu správcu
a uvedenie čísla účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu
6.
2x návrh Kúpnej zmluvy s uvedením kúpnej ceny a predmetu kúpy, podpísaný osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu s úradne osvedčeným podpisom; vzor Kúpnej zmluvy obdrží každý záujemca na
základe žiadosti zaslanej na e-mail: office@crossdefault.sk alebo osobne v sídle správcu, pričom záväzný
návrh Kúpnej zmluvy môže byť doplnený len na miestach k tomu určených
7. 2x návrh Dohody o zmluvnej pokute podpísaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu s úradne
osvedčeným podpisom s tým, že vzor Dohody o zmluvnej pokute, obdrží každý záujemca na základe žiadosti
zaslanej na e-mail: office@crossdefault.sk alebo osobne v sídle správcu; záväzný návrh Dohody o zmluvnej
pokute môže byť doplnený len na miestach k tomu určených.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) na účet úpadcu
založený správcom konkurznej podstaty vedený v ČSOB, a.s., č. účtu: 4023896469/7500, IBAN: SK47 7500 0000
0040 2389 6469, VS (dátum narodenia fyzickej osoby záujemcu alebo IČO právnickej osoby záujemcu). Kópiu
dokladu o zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v
prípade úspechu záujemcu v ponukovom konaní započítava na kúpnu cenu. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej
zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom,
uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu z titulu zmluvnej pokuty. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet
uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným záujemcom ponukového konania
ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
02/33889333, 0948/ 090 737, office@crossdefault.sk.
E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Dva pracovné dni pred otváraním obálok správca písomne,
resp. e-mailom na určenú adresu, vyzve zabezpečeného veriteľa úpadcu, či nemá záujem o účasť svojich
zástupcov pri otváraní ponúk. V prípade, ak sa zástupcovia zabezpečeného veriteľa nezúčastnia otvárania ponúk,
správca po otvorení ponúk obratom písomne oznámi zabezpečenému veriteľovi prehľad predložených ponúk spolu
s najvýhodnejšou ponukou na jej odsúhlasenie zo strany zabezpečeného veriteľa. Správca vyhodnotí podané
ponuky v lehote do 5 dní odo dňa otvorenia obálok. V lehote do 15 dní odo dňa otvorenia obálok správca
upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia
a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby doplatil zostatok kúpnej ceny. Víťazom ponukového
konania sa stane účastník, vopred odsúhlasený zabezpečeným veriteľom spĺňajúci podmienky ponukového
konania, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode cenových ponúk viacerých záujemcov má
prednosť záujemca, ktorého ponuka bola doručená správcovi skôr. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka,
správca má výhradné právo ponuku odmietnuť. Neprimerane nízkou cenou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie
cena rovnajúca sa tridsiatim percentám súpisovej hodnoty Majetku. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené
finančné prostriedky na účet, ktorí uvedú v písomnej ponuke najneskôr do 30 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu
správcu, správca požiada zabezpečeného veriteľa o záväzný pokyn ako ďalej pokračovať pri speňažovaní Majetku.
Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať
iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v prípade, ak všetky ponuky budú
neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky ponuky správcom odmietnuté a
správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Bratislave, dňa 03.03.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Marek Doktor, komplementár

K005157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horejsková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesné 66, 071 01 Lesné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, , CSc.
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1091 - 30K/23/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/23/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Lenka Hakošová (Horejsková), nar. 09.09.1982, bytom Lesné 66, 070 01
Lesné na základe uloženého záväzného pokynu na postup pri speňažovaní majetku zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 122/2016 zo dňa 24.06.2016, vyhlasuje

1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, hnuteľné veci:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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p. č.

Popis

Súpisová hodnota v eurách

1.

Tlačiareň Brother

60,00 €

2.

Notebook Asus - X54HRSX046V

150,00 €

3.

Bicykel Olpran

50,00 €

4.

Chladnička s mrazničkou Whirpool

100,00 €

5.

Registračná pokladňa

100,00 €

6.

regále a vitríny, bližšie nešpecifikované

300,00 €

Podmienky:

1. Oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku ako aj na úradnej tabuli správcu
10 dní pred začatím lehoty na podávanie ponúk.
2. Ponuku je možné urobiť buď pre všetky hnuteľné veci ako súbor vecí spolu alebo samostatne pre každú
jednotlivú vec.
3. Ponuka kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty speňažovaného majetku, pre
ktorý sa ponuka podáva. Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom sa neprihliada. ,
4. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
b. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie
staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
c. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
d. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
e. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (prof. JUDr. Ján
Husár, CSc., správca, Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie Horejsková – predaj hnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ“ v lehote od
20.03.2017 do 27.03.2017;
f. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 5. týchto podmienok;
g. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu.
5. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 50 % z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha bude pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi,
ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade
podpisu kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy podľa bodu 7 tohto pokynu z dôvodov
na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom (napr.
nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny riadne a včas podľa bodu 7 tohto pokynu), uhradená záloha prepadne
v prospech všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov spolu
s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov správcovi e-mailom
prijatie/neprijatie ponuky/ponúk.
7. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov o prijatí
ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej úspešný záujemca doplatí
zostatok kúpnej ceny správcovi do siedmich pracovných dní od dátumu jej uzatvorenia.
8. V prípade, ak (i) nebude správcovi doručená žiadna ponuka alebo (ii) doručené ponuky nebudú zo strany
zástupcu veriteľa akceptované alebo (iii) nedôjde k doplateniu kúpnej ceny úspešným záujemcom
v stanovenej lehote, požiada správcu zástupcu veriteľov o zadanie ďalšieho pokynu.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade,
ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť
bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Správcovi je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky.
11. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: bhz@stonline.sk alebo na tel. č. 055
62 33 640.

Číslo účtu úpadcu: SK69 0200 0000 0036 6874 4054

prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., správca

K005158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: i Nano Tech Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 620 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Nikoleta Gallová LL.M., správca zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1663, so sídlom Hlavná ul.
45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu – i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917
02 Trnava, IČO: 45 620 539, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresný súdom
Trnava pod č. k. 23K/40/2016, že je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese správcu
Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín v pracovných dňoch: pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00-12:00 a od
13:00-16:00.
Termín nahliadania do správcovského spisu je treba nahlásiť vopred písomne správcovi na adresu: Hlavná ul. 45,
931 01 Šamorín, prostredníctvom e-mailu: office@dedakak.com alebo telefonicky na tel. č.: 0915 550 003. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia po preukázaní sa
výpisom z obchodného registra, platným občianskym preukazom a plnou mocou.
V Šamoríne, dňa 03.03.2017

JUDr. Nikoleta Gallová
správca
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K005159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/32/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: 05. Nespotrebovaný preddavok na odmenu predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 448,17 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy: 22.02.2017

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis: 06. Zrážky zo mzdy úpadcu po vyhlásení konkurzu vrátené exekútorom
Súpisová hodnota majetku: 452,54 €
Deň zapísania/prijatia na účet správy: 01.03.2017

K005160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Miroslav Zahoran,
nar. 14.11.1967 Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica č. 4K/58/2016, v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh.
V Banskej Bystrici, 3. 3. 2017
JUDr. Daniel Janšo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: i Nano Tech Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 84, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 620 539
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/40/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/40/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní týmto ako správca úpadcu
i Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, SR oznamujem, že bol na
majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27.2.2017, sp. zn.: 23K/40/2016, zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 44/2017 zo dňa 03.03.2017 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a za správcu úpadcu
bola ustanovená JUDr. Nikoleta Gallová LL.M., so sídlom Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, správca zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S1663.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
i Nano Tech Slovakia s.r.o., seat Coburgova 84, 917 02 Trnava, Slovak Republic, ID. Num. 45 620 539, my duty is
to inform you, that District Court in Trnava, No. 23K/40/2016, promulgated in the Commercial bulletin No. 44/2017
dated 03.03.2017, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Nikoleta Gallová
LL.M., with seat Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, trustee´s number S1663, 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 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
ZKR). 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). 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).
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 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste 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). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application
shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the
Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR). 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 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 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). 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).
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
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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). 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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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). 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.

JUDr. Nikoleta Gallová,
správca / trustee

K005162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka z dôchodku za obdobie júl 2016 až február 2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou;
súpisová hodnota 3 803,58 Eur.

K005163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/19/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/19/2016
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26K/19/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Ing. Vladimír Besler, správca úpadcu Vladimír Bodnár, nar. 25.8.1950, bytom Ukrajinská 3/4, 040 18 Košice-Krásna,
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, veriteľský výbor 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 a je možné doň nahliadnuť v sídle správcu.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom: vladobesler@gmail.com
alebo telefonicky na čísle: 0905666541.

K005164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ramšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1967
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Ramšáková, nar. 04.10.1967, bytom Trebišov,
Komenského 2206/37, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty úpadcu.

typ súpisovej zložky: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
p.č.: 17
popis: zrážka z príjmu za obdobie 1/2017
(príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)
mena: EUR
suma: 254,30
súpisová hodnota: 254,30
dátum zapísania: 01.03.2017
dôvod zapísania: § 72 ods.2 ZKR
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V Trebišove dňa 03.03.2017
BS Správcovská k.s.

K005165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu: Ján Husťák, nar. 01.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka
43, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016, podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752, celková prihlásená suma: 901,83 EUR a 1 132,08
EUR, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K005166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo, týmto
oznamuje, že v súlade s § 28 ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľov:
Milan Erdelyi, Domkárska 10, Bratislava, v celkovej výške 40.482,29 eur
Ján Rizman, Primoravská 9/A, Bratislava, v celkovej výške 22.000 eur
JUDr. Mária Veterníková, správca
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K005167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/68/2016-S272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/68/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Kubicová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Jana Petrisková, nar. 20.05.1968,
bytom Bratislava, Račianska 114, týmto zverejnuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok veriteľmi.
Ćíslo účtu:
SK181100000000262190693
Do poznámky uviesť:
6K/68/2016, meno veriteľa

JUDr. Viera Kubicová
správkyňa konkurznej podstaty

K005168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Z ápi s ni ca

z konania prvej schôdze veriteľov v rámci konkurzného konania na majetok úpadcu: Ing. Peter
Uličný,narodený 26.031965, trvale bytom : Kupeckého 335/63, 041 01 Košice

V konkurznej veci č. k. 32K/13/2016, S 1474
konanej dňa 03.03.2017 o 10,00 hod.miesto konania: Modrý salónik, Hotel Zemplín, Trebišov
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Na začiatku schôdze boli prítomní:
a/ Predseda schôdze: Ing. Jozef Litvák, CSc.
b/ Veritelia: 1. Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, v zastúpení AK Mária Grochová a partneri , s r.o./ p. Dubovský
/, zabezpečený-oddelený veriteľ
2. Mgr. Stanislav Zeleňák, Paláriková 3, 040 01 Košice
3. UniCredit Leasing Slovakia, a.s.Bratislava , plná moc: AK Nosko & Partners , s r.o. Bratislava , / Bc. Matúš
Leviczki/
4. Ing. Peter Uličný – úpadca
5. JUDr. Jozef Elsner, právny zástupca úpadcu

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľa v súlade s § 37 ZKR
4.Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu v súlade s § 36 ZKR
5. Záver

Prezentácia sa uskutočnila od 9,45do 10,00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zápisnice. Schôdze sa zúčastnili veritelia. Schôdzi predsedal jej zvolávateľ - správca.
1. Otvorenie
Schôdzu otvoril a prítomných veriteľov privítal predseda schôdze.
Predseda konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom a s programom prvej
schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníkuč. 14/2017 zo dňa 20.01.2017.
Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko sú prítomní veritelia
oprávnení hlasovať na schôdzi veriteľov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Správca oboznámil prítomných veriteľov s činnosťou a s úkonmi vykonanými správcom odo dňa vyhlásenia
konkurzu do dňa konania prvej schôdze veriteľov.
Správca ďalej informoval, že všetky prihlášky, ktoré boli podané zo strany veriteľov boli preskúmané čo do právneho
dôvodu, výšky a zabezpečovacieho práva. Správca poprel pohľadávky tak, ako to je uvedené v zozname prihlášok.
Hlasovanie:
Za: 214 209,00 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

SLSP ,a.s.: 106 758 hlasov, Mgr.Zeleňák:69 611hlasov, UniCredit Leasing Slovakia, a.s : 37 840 hlasov, spolu :
214 209 hlasov.

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

92

Obchodný vestník 47/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

Uznesenie č. 1:
Na základe hlasovania prvá schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a o stave
konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov v malom konkurze.
V zmysle § 37 ods. 1 ZKR správca predložil návrh na zástupcu veriteľov z prítomných nezabezpečených
veriteľov všeobecnej podstaty oprávnení voliť. Z prihlásenou, zistenou a uznanou najvyššou pohľadávkou bol
prítomný Mgr. Stanislav Zeleňák, Paláriková 3,04001 Košice s počtom hlasov 69 611,00.-

Hlasovanie:
Za: 107 451,00 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

SLSP ,a.s.: oddelený veriteľ , Mgr.Zeleňák:69 611hlasov, UniCredit Leasing Slovakia, a.s : 37 840 hlasov, spolu
: 107 451 hlasov.

Uznesenie č. 2:
Na základe výsledkov hlasovania za zástupcu veriteľov bol zvolený : Mgr. Stanislav Zeleňák. Paláriková
3,04001 Košice

4. Rozhodovanie o výmene správcu .
Na základe návrhu správcu , aby terajší správca Ing. Jozef Litvák, CSc., pokračoval v konkurznom konaní úpadcu
, dal hlasovať .
Hlasovanie:
Za: 214 209 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

SLSP ,a.s.: 106 758 hlasov, Mgr.Zeleňák:69 611hlasov, UniCredit Leasing Slovakia, a.s : 37 840 hlasov, spolu :
214 209 hlasov.
Uznesenie č. 3:
Prvá schôdza veriteľov potvrdila doterajšieho správcu Ing. Jozefa Litváka, CSc. Vo funkcii správcu KP úpadcu.

5.Záver
Pretože bol program prvej schôdze veriteľov vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za
účasť a schôdzu o 10,17 hod. ukončil.

V Trebišove, dňa: 03.03.2017

Predseda schôdze veriteľov: Ing. Jozef Litvák, CSc.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURUL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 085
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/51/2016- 2099, zo dňa 10.01.2017 zverejnenom v obchodnom
vestníku č. 10/2017 dňa 16.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TURUL, spol. s r.o. so sídlom
Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod
číslom konania 32K/51/2016 zvoláva správca v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona číslo 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
20.04.2017 o 10.00 hod. na adrese: L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, v kancelárii SKP.
Tel. kontakt na správcu je 0903 427 890, email: kulichj@mail.t-com.sk
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov;
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov;
Voľba veriteľského výboru;
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZKR;
Záver.

V Nových Zámkoch 03.03.2017
Ing.Jozef Kulich, správca

K005170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Konkurzný správca úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová, Jarková 44, Malé Ozorovce, oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty. Do zoznamu pohľadávok je možné nahliadnuť v kancelárií správcu na Teslovej 2 v Košiciach počas prac.
dní v čase 8,00 – 14,00 hod. Termín nahliadnutia do zoznamu pohľadávok je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.:
0905313918.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený v lehote 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas
u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo,
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo, že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.
JUDr. Marián Páll, správca

K005171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4R 7/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru

Dlžníka MG Logisitc s.r.o. so sídlom Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621 konanej v reštrukturalizácii
vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 4R/7/2016

Miesto a čas konania: Sídlo spoločnosti Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, dňa 3.3.2017 o 10:00
hod.

Správca ADVO INSOLVENCY, k.s., sídlo kancelárie SNP 25, Veľký Krtíš, za ktorého koná Marcel Bogdáni,
komplementár

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. Blackside, a.s. Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, predseda veriteľského výboru
2. ŠPED-TRANS Levice, a.s., Ku Bratke 5, Levice, člen veriteľského výboru
3. ČS-KA Mazorník, s.r.o., Smolinského 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice, člen veriteľského výboru

Veritelia konštatujú, že netrvajú na účasti dlžníka na tomto zasadnutí VV.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k doplnenému reštrukturalizačného plánu dlžníka
Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu
Záver

K bodu 1
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru. Konštatoval, že doplnený reštrukturalizačný
plán bol predložený v zákonnej lehote a sú prítomní všetci traja platne zvolení členovia veriteľského výboru, čím je
veriteľský výbor uznášaniaschopný.
K bodu 2
Predseda veriteľského výboru následne otvoril rozpravu o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a
súčasne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vyjadrili svoje pripomienky pred hlasovaním
veriteľského výboru o návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Žiaden z prítomných nevyjadril výhrady k doplnenému reštrukturalizačnému plánu.

K bodu 3

Nakoľko žiaden z prítomných nevyjadril výhrady s predloženým plánom prikročilo sa k hlasovaniu o schválení
návrhu predloženého reštrukturalizačného plánu.

Predseda navrhol hlasovať za schválenie doplneného návrhu reštrukturalizačného plánu

Pristúpilo sa k hlasovaniu: Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Predseda konštatuje, že veriteľský výbor schválil návrh reštrukturalizačného plánu, pričom za schválenie
hlasovali všetci členovia veriteľského výboru.

Veriteľský výbor odporúča schôdzi veriteľov schváliť návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka MG Logistic
s.r.o. so sídlom Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621

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

Veriteľský výbor schválil doplnený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka MG Logistic s.r.o. so sídlom
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen, IČO: 36 431 621 a odporúča schôdzi veriteľov schváliť návrh
reštrukturalizačného plánu.

K bodu 4.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10.20 hod.

V Bratislave, 3.3.2017

...........................................................
Za predsedu VV
Blackside, a.s.
JUDr. Ján Kaščák

Prílohy:

Príloha:

Prezenčná listina
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K005172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masri Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: obchodný podiel v spoločnosti KRÁSNE VÍNA, s.r.o., Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO:
43 824 307. Výška obchodného podielu: 25 %
Súpisová hodnota majetku: 1 660 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: obchodný podiel v spoločnosti MSR INVEST s.r.o., Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO:
44 992 068. Výška obchodného podielu: 33 %
Súpisová hodnota majetku: 1 650 EUR
Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: obchodný podiel v spoločnosti AGENTÚRA ALBATROS s.r.o., Hlavná 18, 040 01 Košice,
IČO: 36 606 286. Výška obchodného podielu: 49 %
Súpisová hodnota majetku: 6 640 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2006 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 24 000 SKK za každý začatý mesiac výkonu funkcie (v prepočte 796,81 EUR mesačne x
9 mesiacov)
Súpisová hodnota majetku: 7 171,29 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2007 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 24 000 SKK za každý začatý mesiac výkonu funkcie (v prepočte 796,81 EUR mesačne x
12 mesiacov)
Súpisová hodnota majetku: 9 561,72 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2008 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 24 000 SKK za každý začatý mesiac výkonu funkcie (v prepočte 796,81 EUR mesačne x
12 mesiacov)
Súpisová hodnota majetku: 9 561,72 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2009 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 876,50 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 10 518,00 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2010 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 876,50 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 10 518,00 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2011 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 964,15 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 11 569,80 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2012 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 876,50 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 11 569,80 EUR

Peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2013 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 1 060,50 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 12 726,72 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2014 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 1 060,50 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 12 726,72 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2015 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 1 166,62 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 12 mesiacov
Súpisová hodnota majetku: 13 999,44 EUR

Peňažná pohľadávka
Dlžník: AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. v konkurze, Hlavná 18, 040 01 Košice, IČO: 36 606 286
Právny dôvod vzniku: Odmena za výkon funkcie konateľa za rok 2009 v zmysle interného predpisu spoločnosti č.
1/2006 zo dňa 25.04.2006. 1 166,62 EUR za každý mesiac výkonu funkcie x 4 mesiace
Súpisová hodnota majetku: 4 666,48 EUR

K005173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná
419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, email:
zoldos.spravca@centrum.sk, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 4K/4/2017, oznamuje veriteľom, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad Matejovce, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 12:00
hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: zoldos.spravca@centrum.sk.
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K005174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAMON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 004 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K 21/2014 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K 21/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie:
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa KONTECH GROUP, s. r. o., 951 74 Žirany č. 144,
IČO: 45 405 794, ktorého prihláška (na celkovú sumu 184,99 EUR) bola doručená správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty dňa 03.03.2017. Deň zápisu 03.03.2017.
Košice, 03.03.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K005175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

Účet v banke .......................................................... 1.337,79€

Hodnota pohľadávky zo zodpovednosti
za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

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

Deň vydania: 08.03.2017

12.500€

V Humennom dňa: 5.3.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

K005176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mozolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. A. Beňovského 394/75 C, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/46/2016 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/46/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Renata Petrová, správca úpadcu Miroslav Mozolák, nar. 14.11.1975, bytom M. A. Beňovského 394/75 C, 922
03 Vrbové, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na ul. Komenského 33
v Šali-Veči, dňa 27.04.2017 o 13.00 hod. s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Ing. Renata Petrová správca
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K005177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebesta Otto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nálepkova 4040 / 24, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 6K/21/2016 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu Otto Šebesta , nar. 03.04.1967 , trvale bytom Nálepkova 4040/24
036 01 Martin, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 6K/21/2016, oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola doručená do kancelárie správcu nasledovné
prihláška veriteľa:
Prvá stavebná sporiteĺňa a.s. Bajkalska 30 Bratislava
V zmysle ust.§ 28 ods.3 zákona č.7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, do zoznamu pohľadávok pod p.č.4
prihlášku veriteľa : Prvá stavebná sporiteĺňa a.s. Bajkalska 30 Bratislava Slovenská republika.
Hlad Miroslav

K005178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KG Export s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 122 781
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2016/S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing Emil Čerevka, správca dlžníka, KG Export s.r.o. , IČO: 47 122 781 , Štefánikova 992/45 , 059 01 Spišská
Belá. znamuje, že po základnej prihlasovacej lehote boli doručené nasledovné prihlášky veriteľov:
1.Prihláška pohľadávky veriteľa Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina- ťátna príspeková organizácia, ul. Vojtecha
Spanyola 43 , Žilina , IČO:17335825 v celkovej sume 1.525,72 € doručená 20.2.2017 , ktorá bola v súlade
s ustanovením § 28. ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
2.Prihláška pohľadávky veriteľa Inšpektorát práce Banská Bystrica , Partizánska cesta, 98 , Banská Bystrica , IČO:
00166 375 v celkovej sume 1.700, 00€. doručená 21.2.2017 , ktorá bola v súlade s ustanovením § 28. ods. 3 ZKR
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
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V Humennom dňa 5.3.2017

Deň vydania: 08.03.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K005179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice –
mestská časť Juh, IČO: 36 863 718, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu.

typ
súpisovej
zložky:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

p.č.

popis

1.

100% obchodný podiel v spoločnosti
Pivovar
Kaltenecker
s.r.o.,

mena

€

osoba, v prospech ktorej
pochybnosti
sporného
zápisu svedčia

súpisová
hodnota

dôvod
sporného zápisu

1.500.000,00

Správca má pochybnosť o platnom OPES SK s.r.o., Moravská
a účinnom prevode časti obchodného 1871/15, Vráble 952 01,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pivovar
Kaltenecker
s.r.o.,
€
Zakarpatská 28, 048 01 Rožňava, IČO:
36 589 993

1.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.03.2017

1.500.000,00
a účinnom prevode časti obchodného 1871/15, Vráble 952 01,
€
podielu v rozsahu 10,15%
IČO: 46 559 094

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: 03.03.2017

V Trebišove dňa 03.03.2017
BS Správcovská k.s., správca

K005180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

92

26,38

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci január SIMZU SLOVAKIA, s.r.o.,
EUR 2017 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 Vyšehradská 12, 851 06
ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou Bratislava, IČO: 46 932 119

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

Typ zložky

26,38 €

Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K005181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ /Zelokvet/, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 týmto oznamuje, že dňa 20.01.2017 udelil zabezpečený
veriteľ záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu evidovanú pod súpisovou položkou č.
783 zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2016 č. 226/2016 pod K026820 formou priameho predaja
hnuteľnej veci v ponukovom konaní. Správca dňom 09.03.2017 vyhlasuje 4.kolo ponukového konania. Bližšie
informácie a podmienky ponukového konania budú zverejnené v oznámení o ponukovom konaní na webovom sídle
Správcu na www.gbkr.sk.
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V Leviciach dňa 06.03.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K005182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sanford s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 450 835
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/4/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, reštrukturalizačný správca dlžníka
Sanford s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 47 450 835, v zmysle ust. § 126 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13.04.2017 (štvrtok) o 11:00 hod., na adrese Koceľova 17, 821
08 Bratislava.
Prezentácia veriteľov sa uskutoční od 8:30 hod.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Voľba veriteľského výboru
4. Stanovisko veriteľov k reštrukturalizácii
5. Záver

Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR.
Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky osvedčeným plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a
dokladom totožnosti. Kontakt na správcu: Advisors k.s.: +421(0) 948 376 167, e-mail:
office@advisorsks.sk

Advisors k.s. správca
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