Obchodný vestník 4/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.01.2017

K000203
Spisová značka: 6K/69/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adrián Bízík, nar. 19.10.1977, bytom Borovicová
5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Adrián Bízík, nar.
19.10.1977, bytom Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Adrián Bízík, nar. 19.10.1977, bytom Borovicová
5022/45, 900 27 Bernolákovo, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.12.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000204
Spisová značka: 2K/95/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho
dlžníka BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639 842, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi BIC Trade s.r.o., so sídlom Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 36 639
842.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 30.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000205
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice proti dlžníkovi: MAXPRODUKT s. r. o., so sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803 o priznaní
odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto

rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1747, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu:
S1747, náhradu
preukázaných
výdavkov
vozákona
výškeč.136,40
EUR.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so
1
sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1747, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
súhrnne vo výške 800,28 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-147/2016, do 3
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Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1747, odmenu vo výške 663,88 EUR.
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1747, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 136,40 EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so
sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1747, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
súhrnne vo výške 800,28 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-147/2016, 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 29.12.2016
JUDr. Július Tóth,
K000206
Spisová značka: 31K/58/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., so sídlom:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 772 623, o návrhu navrhovateľa: Arca Investments, a.s., so sídlom:
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041, práv. zastúpený: VIVID LEGAL, s. r. o., so sídlom: Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 807 915 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Chemko, a. s. Slovakia, so sídlom:
Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO: 36 210 625 na navrhovateľa: Arca Investments, a.s., so sídlom: Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 975 041 vedených na tunajšom súde v zozname pohľadávok pod č. 997 až 1008.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
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 29.12.2016
JUDr. Július Tóth,
K000207
Spisová značka: 31K/43/2009
Okresný súd Košice I v konkurznej veci úpadcu: Chemkostav doprava a mechanizácia, s.r.o. Humenné, so sídlom:
Priemyselná č. 8, 071 01 Michalovce, IČO: 31 716 717 o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku 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 Košice I v konkurznej veci úpadcu: Chemkostav doprava a mechanizácia, s.r.o. Humenné, so sídlom:
Priemyselná č. 8, 071 01 Michalovce, IČO: 31 716 717 o návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol

Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Chemkostav doprava a mechanizácia, s.r.o. Humenné, so sídlom:
Priemyselná č. 8, 071 01 Michalovce, IČO: 31 716 717 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: JUDr. Jana Závodská, so sídlom kancelárie Alžbetina 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S 737, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 29.12.2016
JUDr. Július Tóth,
K000208
Spisová značka: 31K/74/2010

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: Tomáš Palágyi, narodený: 22.04.1982,
bytom: Miškovecká 17, 040 11 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Tomáš Palágyi, narodený: 22.04.1982, bytom: Miškovecká 17, 040 11 Košice od
pohľadávok, ktoré vznikli do 08.04.2011 a ktoré zostali po zrušení konkurzu a po uplynutí skúšobného obdobia
neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
K o n č í skúšobné obdobie dlžníka: Tomáš Palágyi, narodený: 22.04.1982, bytom: Miškovecká 17, 040 11 Košice.
Z a n i k á funkcia správcu: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, Košice 040 01,
značka správcu S1185.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 29.12.2016
JUDr. Július Tóth,
K000209
Spisová značka: 31K/22/2011

Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Molnár,
narodený: 27.08.1969, trvale bytom: Olšovany č. 94, 044 19 Košice - okolie, o návrhu na povolenie oddlženia takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol

Povoľuje sa oddlženie dlžníka: Vladimír Molnár, narodený: 27.08.1969, trvale bytom: Olšovany č. 94, 044 19 Košice okolie.
Ustanovuje správcu: Ing. Milan Polončák, PhD., so sídlom kancelárie: Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S
1287.
Určuje, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia 3 rokov od právoplatnosti tohto uznesenia budú
podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce
v peňažnom vyjadrení sumu 322 EUR, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 166
EUR v jednom kalendárnom mesiaci;
odmietnutie daru, alebo dedičstva;
uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne
úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru;
založenie právnickej osoby ako aj všetky právne úkony týkajúce sa účasti v obchodných spoločnostiach
ako aj právnických osobách;
úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych, alebo dozorných orgánov obchodných spoločností a iných
právnických osôb.
Dlžník je povinný poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného obdobia sumu 6.207,- EUR na
uspokojenie záväzkov. Ak táto suma presiahne 50% jeho čistého príjmu, je povinný správcovi poskytnúť sumu
najviac vo výške 50% jeho čistého príjmu počas skúšobného roka. Ak táto suma bude predstavovať menej ako 50%
čistého príjmu dlžníka, je dlžník povinný správcovi poskytnúť sumu zodpovedajúcu 50% čistého príjmu počas
skúšobného roka. Sumu peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžník povinný poskytnúť správcovi na uspokojenie
záväzkov ku koncu druhého roka skúšobného obdobia určí súd samostatným uznesením bezodkladne po ukončení
prvého roka skúšobného obdobia.
Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností dlžníkom
počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 29.12.2016
JUDr. Július Tóth,
K000210
Spisová značka: 31K/68/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Stretavský, narodený: 20.01.1964, bytom: Ivana
Krasku 27, 071 01 Michalovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 14.12.2016:
-

Doložil Zoznam majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložil Zoznam záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Doložil Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 31K/68/2016 vo vyššie stanovenej

lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 29.12.2016
JUDr. Július Tóth,
K000211
Spisová značka: 27K/24/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e LawService Recovery, k.s., so sídlom: Zvolen, Stráž č. 223, IČO: 47817003, za predbežného
správcu dlžníkovi: Jana Ďurčová, nar. 21.07.1983, bytom Demandice č. 445.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K000212
Spisová značka: 27K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska Blatnica č. 503.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K000213
Spisová značka: 27K/21/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č.
398/2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č.
398/2, 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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398/2, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č.
398/2, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie na dlžníka: Miroslav Turba, nar. 08.03.1970, bytom Nitra, Mikovíniho č. 398/2, pre
nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 205 ods. 1 Občianskeho
súdneho poriadku (musí byť z neho zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí
sa v ňom tiež 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, musí byť datované a podpísané). Podanie treba
predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal
jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie na jeho trovy.
Podľa § 205 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže
odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K000214
Spisová značka: 27K/26/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, č. zápisu: Cg.01-10-042409, so sídlom Illatos út 23, 1097 Budapešť, Maďarsko, zastúpeného v
konaní advokátom: JUDr. Juraj Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka č. 345/12, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SATEV SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Svätý Peter, Ul. hlavná č. 2, IČO: 46705520,
takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto návrhu vyjadril a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona.
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K000215
Spisová značka: 27K/26/2016
UPOVEDOMENIE O TERMÍNE POJEDNÁVANIA
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, č. zápisu: Cg.01-10-042409, so sídlom Illatos út 23, 1097 Budapešť, Maďarsko, zastúpeného v
konaní advokátom: JUDr. Juraj Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka č. 345/12, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SATEV SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Svätý Peter, Ul. hlavná č. 2, IČO: 46705520,
takto
upovedomuje veriteľov
1/ ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, č. zápisu: Cg.01-10-042409, so sídlom Illatos út
23, 1097 Budapešť, Maďarsko, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Juraj Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda,
Korzo Bélu Bartóka č. 345/12
a
2/ Forexin ONE, s.r.o., IČO: 46242473, so sídlom Bratislava, Kopčianska č. 10,
že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 14.02.2017 o 14.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. 22 na prízemí v
budove Okresného súdu Nitra.
V Nitre dňa 29.12.2016

Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K000216
Spisová značka: 27K/26/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 27K/26/2016
PREDVOLANIE
Vo veci navrhovateľa - veriteľa ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, č. zápisu:
Cg.01-10-042409, so sídlom Illatos út 23, 1097 Budapešť, Maďarsko, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Juraj
Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka č. 345/12, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
SATEV SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Svätý Peter, Ul. hlavná č. 2, IČO: 46705520
predvolávame Vás na pojednávanie 14.02.2017 o 14.00 hod. na č.dv.22, prízemie
na Okresný súd Nitra, v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP). 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
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
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listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre, dňa 29.12.2016
Za správnosť vyhotovenia: Erika Tóthová
Okresný súd Nitra dňa 29.12.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K000217
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov
1004, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.12.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000218
Spisová značka: 31K/4/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Róbert Kupec, nar.
8.10.1944, bytom Rastislavova 783/388, 951 41 Lužianky, ktorého správcom je: JUDr. Zuzana Szaboóvá, adresa
kancelárie L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Zuzana Szaboóvá, adresa kancelárie L. Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky, S1525, z
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Za deň doručenia sa považuje
deň pozákonov
zverejnení
uznesenia
v Obchodnom
vestníku.
a o zmenenasledujúci
a doplnení niektorých
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webovom
sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.12.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K000219
Spisová značka: 31K/54/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : AQUAKORR, spol. s.r.o. v likvidácii,
IČO: 31 105 971, so sídlom Dolná 81/1397, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s. so
sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, S1131, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, S1131, z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.12.2016
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K000220
Spisová značka: 4K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226, správcom ktorého je Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš PhD., so sídlom kancelárie
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o výmene správcu na 1. schôdzi veriteľov, takto
rozhodol
o d v o l á v a Mgr. Ing. MVDr. Petra Žoldoša PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, z
funkcie správcu úpadcu,
do funkcie správcu úpadcu ustanovuje Mgr. Petra Žoldoša, so sídlom kancelárie Žriedlova 3, 040 01 Košice.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 30.12.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K000221
Spisová značka: 4K/34/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226, správcom ktorého je Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš PhD., so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Staničná 9, 059
51 Poprad
- Matejovce, o odmene správcu, takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226, správcom ktorého je Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš PhD., so sídlom kancelárie
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva Mgr. Ing. MVDr. Petrovi Žoldošovi PhD., so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 30.12.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K000222
Spisová značka: 40K/7/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Anna Ambrózová, nar. 26.06.1981,
trvale bytom 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 219/2016 zo dňa 15.11.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 30.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000223
Spisová značka: 40K/38/2016
Okresný súd Trenčín veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi MINON s. r. o. so sídlom Pod
Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 349 721, o návrhu Ľuboša Hochela, trvale bytom Okružná
130, 018 51 Nová Dubnica, pr. zást. JUDr. Ján Kanaba, advokát, so sídlom J. Zemana 3141/101, 911 01 Trenčín, na
pristúpenie do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa Ľuboša Hochela, trvale bytom Okružná 130, 018 51 Nová Dubnica do konkurzného
konania vedeného voči dlžníkovi MINON s. r. o. so sídlom Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36
349 721.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 30.12.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000224
Spisová značka: 4K/17/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12.1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 36 795 364, v časti o návrhu navrhovateľa: K-TRANS PLUS s.r.o. so sídlom Na Hrebienku
30, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 028 860, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Povoľuje navrhovateľovi K-TRANS PLUS s.r.o. so sídlom Na Hrebienku 30, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 36 028 860, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČO: 649 48 242(organizačná zložka: UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251
336), a to v časti pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod číslom 20., vo výške 151.578,85 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 23.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000225
Spisová značka: 5K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Miháliková, nar. 08.05.1984,
trvale bytom Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom
kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 09.12.2016, takto

rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku v r a c i a správcovi na prepracovanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 29.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K000226
Spisová značka: 5K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Miháliková, nar. 08.05.1984,
trvale bytom Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom
kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o pokračovaní v konaní s právnym nástupcom prihláseného
veriteľa - CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35787783 (vymazaný z obchodného
registra dňa 22.08.2016), takto
rozhodol
V konaní sa p o k r a č u j e s právnym nástupcom prihláseného veriteľa, ktorým je spoločnosť: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom
Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava,
IČO: 47 258 713, namiesto: CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35787783.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sťažnosť. Sťažnosť
môže
podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez
nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd11
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez
nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 29.12.2016
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K000227
Spisová značka: 3K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
REKLAMAX MEDIA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina, IČO: 44 443 650, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: REKLAMAX MEDIA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina,
IČO: 44 443 650.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 29.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, 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: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške mesačného nájmu od 04.11.2016 do
03.12.2016. Celková prihlásená suma: 412,42 - €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K000229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, 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: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné a plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
preddavok na ne. Veriteľ uhradil mesačnú zálohovú platbu vo výške 259,70 € splatnú k 25.11.2016 správcovi
bytového domu za plnenia ním poskytnuté, ktoré užíval Úpadca. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške uhradenej zálohovej platby. Celková prihlásená
suma: 259,70,- €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

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

K000230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilenik Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 32, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1967
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por.
číslo

Iná majetková
hodnota:

Charakteristika:

Výška istiny v
EUR

Súpisová hodnota
EUR

Dôvod zapísania do
súpisu

Deň zapísania do
súpisu

1.

peňažná hotovosť

peňažná hotovosť v dispozícii
úpadcu

1 800,00

1800,00

§ 67 ods. 1 písm. a)
ZKR

16.12.2016

Por. Iná majetková
Charekteristika:
číslo hodnota:

Výška istiny v EUR

Súpisová hodnota EUR

Deň zapísania
do súpisu

§ 67 ods. 1
písm. b) ZKR

16.12.2016

2.

Právny dôvod: pracovná zmluva,
príjmy úpadcu
Zamestnávateľ: DARČEKOVO-SK
(mzda)
s.r.o.

Por.
číslo

Iná majetková
hodnota:

Charekteristika:

Výška istiny v EUR

3.

príjmy úpadcu
(funkčný plat)

Právny dôvod: pracovná
zmluva, Zamestnávateľ: obec
Čičava

v zmysle § 72 ods. 2 ZKR suma v rozsahu, v akom
§ 67 ods. 1
môže byť postihnutá výkonom
písm. b) ZKR
rozhodnutia/exekúciou

Por.
Druh
číslo

4.

Forma Podoba Mena

v zmysle § 72 ods. 2 ZKR suma v rozsahu, v
akom môže byť postihnutá výkonom
rozhodnutia/exekúciou

Dôvod
zapísania do
súpisu

Dôvod
zapísania do
súpisu

Deň zapísania
do súpisu

16.12.2016

Výška Súpisová Dôvod
Deň
Spoluvlastnícky
istiny v hodnota zapísania zapísania
podiel
EUR EUR
do súpisu do súpisu

Počet Nominálna
Emitent:
kusov hodnota v EUR

podielové listy
spolu v
cenný
listinný
celkovej
podielové papier
cenný Euro 1 489 hodnote 49,06
listy
na
papier
EUR a výnos v
meno
hodnote 2,26
EUR

Súpisová hodnota EUR

PRVÁ PENZIJNÁ
SPRÁVCOVSKÁ
SPOLOČNOSŤ
1/1
POŠTOVEJ BANKY,
správ. spol., a. s.

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

51,32 51,32

§ 67 ods.
1 písm. a) 16.12.2016
ZKR

V Prešove, dňa 19.12.2016

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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K000231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TESPO M, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 279 765
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/54/2011 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/54/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Doručená správcovi poštou dňa 2.1.2017

Spisová značka: 29K /54/2011
Úpadca:

TESPO M, s.r.o., M.R.Štefánika 517/23, Myjava, IČO: 36 279 765

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ako príslušný orgán
v postavení predsedu veriteľského výboru, zvolala v priestoroch Slovenskej konsolidačnej, a.s., na deň 22. 12.
2016 o 14 00 h, zasadnutie veriteľského výboru v konkurznom konaní sp. zn. 29K/54/2011 na majetok úpadcu
TESPO M, s.r.o., IČO: 36 279 765, s programom:
·

uloženie záväzného pokynu na speňaženia podniku úpadcu, v zmysle žiadosti správcu zo dňa 3. 10. 2016.

Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 29K/54/2011 vedenom na majetok úpadcu TESPO M, spol. s r.o., M.R.Štefánika 517/23,
Myjava, IČO: 36 279 765 (ďalej len „úpadca“) ukladá správcovi úpadcu záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu ako celku, ktorý tvorí
súpis majetku oddelenej a všeobecnej podstaty zverejnený v OV 35/2012 dňa 20. 2. 2012, v celkovej súpisovej hodnote 51 695,06 €, vo IV.
a ďalšom kole verejného ponukového konania, za najvyššiu ponuku, odsúhlasenú veriteľským výborom.

Hlasovanie členov veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s. „za“
2. PD Poriadie v zastúpení AK Zvara advokáti, s.r.o. , písomným hlasovaním zo dňa 22. 12. 2016 „za“
3. KOVO LIS, s.r.o., písomným hlasovaním zo dňa 22. 12. 2016 „za“
Zápisnica spísaná dňa 22. 12. 2016 v Bratislave
Slovenská konsolidačná a.s.
v zast. Ing. Jana Krutáková
predseda veriteľského výboru

______________________

K000232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pekár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1974
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/18/2016 S1359
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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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 05.01.2017

Okresný súd Žilina
4K/18/2016
Súpis všeobecnej podstaty

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

Popis

ks Rok výroby

Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v €

BMW

1

ojazdené

1/1

1 000,00 €

1996

Iná majetková hodnota
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

SKP, k.s., správca

K000233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014/ S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, IČO:
36 439 177 v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného orgánu (zástupcu veriteľov) uverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 226/2016 zo dňa 25.11.2016

vyhlasuje týmto oznamom 3. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku úpadcu
ako súboru vecí:

Názov súpisovej položky

Súpisová hodnota v Eur

Počet kusov

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

registračná pokladnica MIRA

120,00

1

1/1

figuríny pánske+dámske+detské celé

180,00

6

1/1

elektronický systém ochrany tovaru

2 000,00

1

1/1

svetelný systém do predajne

1 350,00

1

1/1

48

1/1

busta 1/2 pánska, dámska, detská

96,00

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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200,00

4

1/1

80,00

4

1/1

160,00

8

1/1

hasiaci prístroj

20,00

2

1/1

skriňa výkladná striebro

20,00

2

1/1

stolička

40,00

13

1/1

stolička kabínka

10,00

8

1/1

vysávač

10,00

3

1/1

294,00

49

1/1

90,00

10

1/1

systém nerezové tyčky U dlhé

330,00

30

1/1

polica drevená systém

279,00

31

1/1

spojka dlhá 1 m - priečka na vešanie

171,00

19

1/1

21,00

7

1/1

polica závesná pár

330,00

30

1/1

polica závesná jednotliv.

180,00

30

1/1

šikmá závesná tyčka

120,00

20

1/1

stojka na stenu tyčka

900,00

60

1/1

sklenené police

750,00

50

1/1

svietidlá sadrokartón okrúhle

polica drevená
systém nerezové tyčky U krátke

záves tyčky nerez 1 m

prehrávač DVD

60,00

3

1/1

100,00

1

1/1

pult

45,00

1

1/1

nástenný systém na šatky

30,00

2

1/1

vrchná doska pult

15,00

6

1/1

stojan nerezový krížový

50,00

1

1/1

stojan slnko

50,00

1

1/1

šijací stroj

pult na topánky

5,00

1

1/1

pult na rifle

25,00

3

1/1

závesný systém stena

25,00

5

1/1

SPOLU

8 156,00

(celý súbor vyššie uvedených vecí ďalej aj ako „Predmet speňažovania“)

a) Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením: „Ponuka – SADEXCOMP súbor vecí– neotvárať“ v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
pätnástym dňom o 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň.

b) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na kúpu Predmetu speňažovania, inak sa na neskoršie
podané ponuky nebude prihliadať. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového
konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom)
najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri);
2. Originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 30 dní od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny (s rozdelením na cenu s DPH a bez DPH) za Predmet speňažovania, ktorá bude splatná
najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.

d) Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. c) tohto oznamu; ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia;

e) Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 3 dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk v kancelárii správcu; na uzavretie kúpnej ceny vyzve správa záujemcu, ktorý ponúkne za Predmet
speňažovania najvyššiu kúpnu cenu;

f) Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať
v stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tzn. ako stojí a leží.

V Žiline dňa 2.1.2017

KP recovery, k.s., správca

K000234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č.: 147/. príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
(o konkurze a reštrukturalizácii) za mesiac: 11/2016 vo výške : 73,97 Eur (platiteľ: Thaumas, s.r.o.), zaradený do
všeobecnej podstaty.

K000235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, správca úpadcu: “WIWALDI“ Trading s.r.o., so sídlom
Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť
u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca

K000236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ákos Hegedűs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. H. Vajanského 66, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1963
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: 31K/47/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

popis súpisovej zložky majetku

24

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
35,60 €
obdobie 10/2016

25

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
35,60 €
obdobie 11/2016

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

K000237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu “WIWALDI“ Trading s.r.o.,
so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Nitra zo dňa 19.12.2016, č.k. 32K/32/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.12.2016. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom
rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania
32K/32/2016. 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). 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 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). 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
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 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). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
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súdneho poriadku). 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.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor “WIWALDI“ Trading s.r.o., seated at Štefánikova 84, 949 01 Nitra, ID: 35 933 836 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/32/2016
dated on 19th of December 2016 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of
the District Court was published on 24th of December 2016. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovak
Republic. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68
Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/32/2016. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise
any other rights pertaining to registered receivable. 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 Business Journal 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 Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. 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). 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). 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). 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 (§ 29sec. 4 BRA). 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). 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). Also the future claim or claim can be
alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as
“conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only
then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim
by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right
referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains
acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the
creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is
assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his
security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this 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). 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). 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). 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 Business
Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period
to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
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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). 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). 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 matter 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 fulfil 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 Code of Civil procedure). 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 Nitre, dňa 30.12.2016
In Nitra, 30th December 2016
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K000238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 11 - zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis: zrážka za 11/2016
súpisová hodnota: 26,98 EUR
deň zapísania do zoznamu: 9.12.2016
dôvod zapísania majetku: §72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 2.1.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca
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K000239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353 v súlade so záväzným
pokynom zástupcu veriteľov doručeným dňa 20.12.2016 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZoKR ). Toto 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) Predmetom speňaženia v I. ponukovom kole je osobný automobil Renault Thália 1.2 16 V Expresion; Výkon
motora: 55 kW; Rok výroby: 2011; Farba: červená; Výrobné číslo: VF1LBN00544703979; Evidenčné číslo: VT250BM; Stav opotrebovanosti: opotrebované; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 3.300,- Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016.
B) Podmienky predaja podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 2K/22/2016 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 20.01.2017.
Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so
správcom na tel. č. +421/ 915 954 474 alebo elektronickou poštou na adresu e-mail: jana.cepcekova@gmail.com.
Záväznú ponuku zaslanú alebo 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.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za hnuteľnú vec úpadcu, ktorá
však nesmie byť nižšia ako jej súpisová t.j. 3.300,- EUR.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.

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

23

Obchodný vestník 4/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.01.2017

Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v ČSOB, a.s., č. ú.: IBAN: SK19 7500 0000 0040 2371 0345, BIC:
CEKOSKBX najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk (t.j. 20.01.2017).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie správca z
dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu, o čom bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako
kupujúcim zmluvu o predaji do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji.
JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty

K000240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ďurkovský Euroexpres - Autodoprava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žerotínova bašta 25, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 795 441
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2015 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. (o konkurze a
reštrukturalizácii) za mesiac: 11/2016 vo výške : 39,93 Eur (platiteľ: Sociálna poisťovňa a.s.), zaradený do
všeobecnej podstaty.
- príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. (o konkurze a
reštrukturalizácii) za rok 2016 vo výške : 86,00 Eur (platiteľ: ZSNP SAV, s.r.o., dividendy), zaradený do
všeobecnej podstaty.

K000241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMARO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 785 543
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/17/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dňa 02.01.2017 doplnenie súpisu majetku podstát ( oddelená podstata )
o súpisové zložky majektu:
Pozemky
súpiso
typ
spolu- vá
súpis.
par
druh
výme
čísl
vlastní hodno
P. položk
št názov
c.
Deň
pozemk ra
obec
o
cky
ta
č. y
át k.ú.
čísl
zápisu
u
(m2)
LV
podiel majetk
majetk
o
úpadcu u
u
(€)

Zastav
ané
Pozem plochy
Zliech S Zliech 40
11
203
9831/1
ok
a
ov
R ov
0
nádvori
a

Dôvod
zapísan
Číslo
ia
Zabezpečný zabezpeč
súpisov veriteľ
enej
Zabezpeč.veriteľ
ej
v 1.
pohľadávk
v 2. poradí
zložky poradí
y podľa
majetku
zoznamu

majetok
3.
Moravské
osôb
10
vinařské
28.12.2 zabezp.
150,0
závody
016
záväzky
0
Bzenec
úpadcu
s.r.o.
§79
ZKR

8

/

Číslo
zabezpe
č.
pohľadá
Poznámka
vky
podľa
zoznam
u
Majetok 3.
osôb, v
bezpodielov
om
spoluvlastní
ctve
manželov Ing. Márie
Randusovej
rod.
Žiačkovej,
nar.
30.05.1960
a Ing.
/
Juraja
Randusa
rod.
Randusa,
nar.21.11.1
964, obaja
bytom
Družstevná
291/51,
Dubnica
nad
Váhom,
zapísaný v
zmysle § 79
ods. 1 ZKR

Súpis majetku podstát ( oddelená podstata ) vyhotovený (
v tomto znení ) v Trenčíne dňa : 02.01.2017
Ing. Katarína

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

25

Obchodný vestník 4/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.01.2017

Ing. Katarína
Roderová
správca konkurznej podstaty
úpadcu
číslo konania :
40K/31/2016
konanie vedené Okresným
súdom Trenčín

K000242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiak Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 206, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2016
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”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu – Pavol Tatarčiak, nar.:
02.11.1980, bytom Skalité 206, 023 14 Skalité (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 13.12.2016, sp. zn. 3K/18/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
242/2016 dňa 19.12.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť: LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len
ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Pavol Tatarčiak, born on 02.11.1980, with permanent address at Skalité 206, 023 14 Skalité, our duty is to inform
you, that the District Court in Žilina dated 13.12.2016, No. 3K/18/2016, and promulgated in the Commercial bulletin
No. 242/2016 from 19.12.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed LawService
Recovery, k.s., with its office at Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín registered with List of trustees of Ministry of
Justice of the Slovak republic, ref. No. of trustee S1731 as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Dolnom Kubíne, 22.12.2016
In Dolný Kubín, 22.12.2016
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K000243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatarčiak Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité 206, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1731,
správca úpadcu: Pavol Tatarčiak, nar.: 02.11.1980, bytom Skalité 206, 023 14 Skalité oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a
od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K000244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fogas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/10/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 76 ods. 3 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku.
Hnuteľné veci:

Popis

ks Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Rok výroby Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota v €
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300,00 €

SKP, k.s. správca úpadcu Tomáš Fogas

K000245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Napájadlá 6 6, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 055
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom Napájadlá 6, 040 12
Košice, IČO: 36 850 055, 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: POHĽADÁVKA Z ÚČTU
p. č.: 2
názov banky/IBAN: TATRA BANKA a.s./SK16 1100 0000 0029 4002 6760
popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
mena: EUR
suma: 590,04 €
súpisová hodnota: 590,04 €
dátum zapísania: 02.01.2017
dôvod zapísania: § 67 ZKR

typ súpisovej zložky: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
p. č.: 1
označenie dlžníka: RAVEN a.s., IČO: 31 595 804, Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: neuhradená časť faktúr (17) za prenájom za obdobie 12/2014 až 04/2016, VS:
3014201671
celková suma: 4.080,00 € (v tom: istina - 4080,00 €, príslušenstvo - 0 €)
dátum zapísania: 02.01.2017
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V Trebišove dňa 02.01.2017
BS Správcovská k.s.

K000246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOYD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 74, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 469 601
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Nerudova 9, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2016 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Štefan Jakab, správca úpadcu: LOYD s.r.o., so sídlom Národná trieda 74, 04001 Košice, Slovenská republika,
IČO: 45 469 60 zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.1.2017 o 13.00 hodine v kancelárii
správcu na adrese: Nerudova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika s nasledovným programom: 1.Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Rozhodnutie o výmene správcu, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Informácia o stave
dlžníkovho majetku, 5. Zistenie stanoviska veriteľov vo veci ďalšieho postupu, 6. Záver schôdze veriteľov.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Mgr. Štefan Jakab, správca

K000247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ul. Slobody 43
v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu : ul.
Slodoby 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné uviesť
žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 02.012017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Imrich Šimulák, správca

K000248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kollárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 8, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
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/22/2013 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

40

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
122,04 €
obdobie 09/2016

41

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
96,70 €
obdobie 10/2016

42

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
181,54 €
obdobie 11/2016

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

K000249
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.: 15
popis: zrážka z príjmu za obdobie 11/2016
(príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)
mena: EUR
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suma: 254,30
súpisová hodnota: 254,30
dátum zapísania: 02.01.2017
dôvod zapísania: § 72 ods.2 ZKR

V Trebišove dňa 02.01.2017
BS Správcovská k.s.

K000250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka teraz Vyšná Slaná 2879/40 teraz 69, 049 25 Trenčín teraz
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej len
ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko, trvalé bydlisko: Halalovka 2879/4,
911 08 Trenčín, ( toho času Vyšná Slaná 69, 049 25 Rožňava ), Slovenská republika, dátum narodenia: 30.05.1962,
( ďalej len ako: „Úpadca“ ), sp. zn. konania: 28K/46/2011, v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. e) zákona ZKR a
v súlade so schváleným záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 06.04.2016 vyhlasuje verejné ponukové
konanie na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu a to z voľnej ruky so súhlasom
príslušného orgánu. Jedná sa o majetok zapísaný do súpisu majetku Úpadcu poradové číslo 19:
poradové číslo :

19.

označenie :

byt/apartmán

druh pozemku :

-

výmera v m2 :

60

štát :

Egyptská arabská republika

kraj :
názov
územia :

Al-Bahr Al-Ahmar / Červené more /
katastrálneho

-

obec :

Safaga / 60km južne od mesta Hurgada /

číslo LV :

327 z roku 2003

parcelné číslo :
19/5
spoluvlastnícky
podiel
úpadcu /zlomok/ :
súpisová
hodnota
15.000,- EUR
majetku :
jednospálňový apartmán o rozlohe 60m2, 3.poschodie bytového domu v rezidenčnej oblasti. Skladá sa z: 1 spálne,
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jednospálňový apartmán o rozlohe 60m2, 3.poschodie bytového domu v rezidenčnej oblasti. Skladá sa z: 1 spálne,
popis súpisovej zložky
recepcie s kuchynským kútom, WC, sprchového kúta, balkónu. Apartmán je vybavený zariadením kuchyne, sanitou a
majetku:
klimatizačnou jednotkou . Odovzdaný do užívania v r. 2008.
adresa / lokalita :

Safaga, turistická oblasť El Kilo 8

iné informácie :

miestne vymedzenie bytu :
- strana od mora : ulica a byt č.3
- južná strana : byt č.1
- východná strana : ulica
- západná strana : byt č.3

deň zápisu :

14.02.2012

poznámka :

doplnenie údajov : kraj, číslo LV, parcelné číslo, iné informácie na základe obdržanej kúpnej zmluvy a jej prekladu zo
dňa 21.02.2012

dátum doplnenia :

12.03.2012

Všeobecné podmienky pre predaj majetku (ponukového konania)
I. Spôsob zverejnenia predaja
Správca zverejní oznámenie o predaji v Obchodnom vestníku s odkazom na emailovú adresu správcu, z ktorej na
vyžiadanie záujemca obdrží podmienky predaja v bode II. tejto žiadosti a súpis majetku spoločne a súpisovou
hodnotou.
II. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk
1. Na vyžiadanie záujemca obdrží podmienky predaja v bode II. tejto žiadosti a súpis majetku spoločne a súpisovou
hodnotou, návrh kúpnej zmluvy. Na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovanom
majetku.
2. Ponuka musí byť doručená na adresu sídla správcu, Piaristická 44, Trenčín.
III. Obsah ponuky
1. Označenie záujemcu V prípade fyzických osôb – nepodnikateľov : meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia
V prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ DPH,
bydlisko, miesto podnikania,
V prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH
2. Označenie predmetu kúpy – musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na
predaj.
3. Návrh kúpnej ceny.
4. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.
5. Súhlas so znením kúpnej zmluvy.
IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca doručenú ponuku vyhodnotí a následne požiada príslušný orgán – zástupcu veriteľov o udelenie
súhlasu resp. nesúhlasu s predajom majetku podliehajúceho konkurzu, t.j. nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Egypte
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súhlasu resp. nesúhlasu s predajom majetku podliehajúceho konkurzu, t.j. nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Egypte
a o udelenie súhlasu resp. nesúhlasu s uzatvorením kúpnej zmluvy so záujemcom o kúpu majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty úpadcu.
2. Ak by bola cena neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
3. Na základe plných mocí, bude vypracovaním potrebných právnych dokumentov, kúpnej zmluvy, samotným
podpísaním zmluvy, zabezpečením prepisu na Egyptskom katastri poverený advokát Mr.Keroles Ezzat Bashier
Khalil so sídlom advokátskej kancelárie na adrese 17. listopadu 229, Pardubice, Česká republika.

Ing. Katarína Roderová, správca

K000251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi, EČV: ZA 336 EO, VIN:
TMBJS21Z6B2042560
Súpisová hodnota majetku: 5.500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD, EČV: ZA 324 BZ, VIN:
ZFA22300005242582
Súpisová hodnota majetku: 600,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Crafter, EČV: ZA 087 DU, VIN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Crafter, EČV: ZA 087 DU, VIN:
WV1ZZZ2EZ96017537
Súpisová hodnota majetku: 6.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Popis súpisovej zložky
JMZGG14R201258397

majetku: osobné

motorové

vozidlo

MAZDA

6,

EČV:

ZA

879

FD, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 1.200,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Popis súpisovej zložky
VSZZZ5PZ8R061847

majetku: osobné

motorové

vozidlo

SEAT

Altea,

EČV:

ZA

217

FB, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Popis súpisovej zložky
U5YFF24127L057111

majetku: nákladné

motorové

vozidlo

KIA

Cee´d,

EČV:

ZA

536

DF, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 1.200,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
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Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo SEAT Altea XL, EČV: ZA 535 EG, VIN:
VSZZZ5PZ8R047111
Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo SEAT Ibiza ST, EČV: ZA 962 ET, VIN:
VSZZZ6JZBR020227
Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Fiat Ducato 2.0, EČV: ZA 323 CT, VIN:
ZFA24400007747073
Súpisová hodnota majetku: 2.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo AUDI A6 Allroad Quattro, EČV: ZA 865 CV, VIN:
WAUZZZ4F47N040947
Súpisová hodnota majetku: 3.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu, lustrácia evidencie
motorových vozidiel

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
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Popis súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu vedeného v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK24 0900
0000 0051 2273 0979
Súpisová hodnota majetku: 4.814,87 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné šetrenia správcu

K000252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povlusie 39, 972 16 Povlusie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 824 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2016 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40k/5/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku:
P.
Označenie
č.
7.

Celková
suma

iná
majetková
75,00 €
hodnota

Dlžník/hotovosť
získaná od

Mena Právny dôvod vzniku

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom
EUR podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - úpadca
11/2016

Súpisová
Deň
hodnota majetku zápisu
75,00 €

2.1.2017

Ing. Katarína Roderová, správca

K000253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka teraz Vyšná Slaná 2879/40 teraz 69, 049 25 Trenčín teraz
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Roderová Katarína
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / o súpisovú zložku majetku č. 85 - peňažná hotovosť v
sume 221,76 EUR predsatavujúcu pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 02.01.2017.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K000254
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: 30 971 934
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:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Drietomská, nar.: 29.06.1971, bytom: Gen. Goliána
6011/28, 017 01 Trnava (podnikajúca ako: Jana Drietomská s miestom podnikania Školská 3, 917 01 Trnava, IČO:
30 971 934), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, č. k. 36K/5/2016, týmto v zmysle § 32 ods.
7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: vedený v Tatra banka, a.s.,
IBAN kód: SK54 1100 0000 0029 3914 1630.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Marek Piršel, správca

K000255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CEL Group s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Tomášika 405/19, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 642 550
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2011 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka; Celková suma: 1.659,70; Mena: EUR; Dlžník: CEL Group s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom Sama Tomášika 405/19, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 642 550, Slovenská republika;
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu;
Súpisová hodnota majetku: 1.659,70 EUR

K000256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol. s r.o./resp. s.r.o./
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 12, 0401 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie 1. schôdze veriteľov JUDr. Jana Koľveková, správca úpadcu: HaRT spol. s r.o./resp. s.r.o./ so sídlom
Hrnčiarska 12, 040 01 Košice, IČO:31648568, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením §34 ods.1 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva I. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2017 o
9.00 hod. v
administratívnej budove
kancelárie správcu na adrese: Werferovač.1, 040
11
Košice s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Prezentácia veriteľov: od 8.30 hod do 9.00 hod. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti,
právnicke osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupcovia veriteľov sa preukazujú
plnou mocou resp. poverením na zastupovanie a výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace.
V Košiciach, dňa 2.1. 2017
JUDr.Jana Koľveková, správca

K000257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
BL Finance, s. r. o., IČO: 44 307 683
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 2 116,79 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 8. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K000258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TARQUS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imatra 2445/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 754 838
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 76/2013 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 76/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Schválené rozvrhy:
Rozvrh oddelenej podstaty Slovenská konsolidačná, a.s. - Listom zo dňa 2.6.2016, správcovi
doručený dňa 8.6.2016, zabezpečený veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava schválil správcom
predložený návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty. Podľa schváleného rozvrhu správca uspokojil
pohľadávku veriteľa vo výške 187,52 EUR, zvyšná časť pohľadávky vo výške 59 617,03 EUR sa uspokojí
pomerne z rozvrhu všeobecnej podstaty. Návrh rozvrhu výťažku a jeho schválenie tvorí prílohu tohto návrhu
(Príloha č. 6 a 9).
Rozvrh oddelenej podstaty Waldviertler Sparkasse Bank AG - Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica č.k. 1K 76/2013-641 zo dňa 5.8.2016, právoplatné a vykonateľné dňa 13.8.2016, konkurzný súd
schválil návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG. Podľa
schváleného rozvrhu správca uspokojil pohľadávku veriteľa vo výške 546 408,56 EUR, zvyšná časť
pohľadávky vo výške 650 120,56 EUR sa uspokojí pomerne z rozvrhu všeobecnej podstaty. Návrh rozvrhu
výťažku a uznesenie o jeho schválení tvorí prílohu tohto návrhu (Príloha č. 5 a 8).
Čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty - Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K
76/2013-636 zo dňa 5.8.2016, právoplatné a vykonateľné dňa 13.8.2016, konkurzný súd schválil návrh
čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Návrh čiastkového rozvrhu výťažku a uznesenie o jeho
schválení tvorí prílohu tohto návrhu (Príloha č. 4 a 7).

Príjem po vyhotovení čiastkového rozvrhu výťažku
Po čiastkovom rozvrhu výťažku do konkurznej podstaty pribudol príjem: z úrokov z vkladov na bankových účtoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po čiastkovom rozvrhu výťažku do konkurznej podstaty pribudol príjem: z úrokov z vkladov na bankových účtoch
úpadcu spolu v sume 600,54 EUR, príjem resp. vrátenie sumy z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za
zamestnancov za rok 2015 v sume 33,26 EUR, vrátenie súdneho poplatku po späťvzatí odvolania úpadcu (konanie
OS Zvolen č.k. 11C/34/2013) v sume 92,87 EUR, t.j. všetko spolu v sume 726,67 EUR (viď Príloha č.1).

Pohľadávky proti podstate
Dňa 19.10.2016 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 201/2016 zverejnené oznámenie správcu o zámere zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
Zároveň bolo zverejnené zákonné poučenie, že 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. V dôsledku uvedeného a v zmysle § 96 ZKR lehota na podávanie námietok uplynula
dňom 18.11.2016. V uvedenej zákonnej lehote bolo do kancelárie správcu doručené podanie „Námietka poradia
pohľadávky proti podstate“ veriteľa Vladimír Šedo, v ktorom namieta nezaradenie pohľadávky proti podstate vo
výške 4.356,48 € do zoznamu pohľadávok proti podstate. Iné námietky doručené neboli.
Dňa 21.12.2016 správca v dôsledku podania námietky Vladimírom Šedom osobne požiadal o lustráciu konaní na
Okresnom súde Banská Bystrica za účelom zistenia podania žaloby v zmysle § 96 ods. 6 ZKR. Okresný súd Banská
Bystrica eviduje podanie Vladimíra Šeda, a to pod č.k. 63Cbi/28/2016 a 28Cbi/33/2016 (má sa jednať o rovnaké
podanie avšak jedno z toho má byť skôr podané elektronické podanie). Do uvedeného súdneho spisu bolo dňa
21.12.2016 zo strany zákonného sudcu a vyššieho súdneho úradníka, ktorým je spis pridelený, správcovi
odmietnuté nahliadnuť, a to bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Konkrétny obsah tohto podania preto doposiaľ
správcovi nie je známy.
Pohľadávky proti podstate sú spolu v sume 3874,35 EUR. Podrobný zoznam pohľadávok proti podstate je uvedený
v Prílohe č. 2. Pohľadávky proti podstate boli priebežne vyplatené tak ako je uvedené v Prílohe č. 2.

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Rozvrh zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu
Suma zvyšného výťažku po čiastkovom rozvrhu výťažku je 15 921,38 EUR. Suma príjmu, ktorý pribudol po
čiastkovom rozvrhu výťažku do konkurznej podstaty je 726,67 EUR. Uplatnená námietka Vladimíra Šeda je v sume
4356,48 Eur.

NÁVRH NA KONEČNÝ ROZVRH výťažku zo všeobecnej podstaty (zvyšný výťažok)
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Okresný súd Banská Bystrica ako príslušný orgán v súlade s ust. §
101 ZKR v lehote 30 dní od zverejnenia schválil tento konečný rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
v nasledovnom znení:
„Súd schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Správca uspokojí veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 – uspokojuje
sa sumou 11,28 EUR
2. Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 320439 – uspokojuje sa sumou 146,54 EUR
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 – uspokojuje sa sumou
1 727,58 EUR
4. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256 – uspokojuje sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256 – uspokojuje sa
sumou 83,57 EUR
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 – uspokojuje sa sumou 16,78
EUR
6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 644 030 – neuspokojuje sa
7. Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika – uspokojuje sa sumou
10 787,96 EUR“

alebo
„Súd schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Správca uspokojí veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700 – uspokojuje
sa sumou 7,42 EUR
2. Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 320439 – uspokojuje sa sumou 96,46 EUR
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 – uspokojuje sa sumou
1137,19 EUR
4. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256 – uspokojuje sa
sumou 55,01 EUR
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 – uspokojuje sa sumou 11,05
EUR
6. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 644 030 – neuspokojuje sa
7. Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika – uspokojuje sa sumou
7110,09 EUR“

K000259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Artúr Ďurák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 63/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu Artúr Ďurák, nar. 20.8.1973, bytom Ulica mlynská 2608/44A, 984 01
Lučenec, zvoláva podľa ust. § 34 ods.1 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na
adrese : Horná 54, 974 01 Banská Bystrica (budova vo dvore, prízemie) dňa 10.02.2017 o 10,00 hod.
s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodnutie o potvrdení resp. výmene správcu
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Pri prezencii 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.

K000260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Artúr Ďurák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 63/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alena Gregorová, správca Artúr Ďurák, nar. 20.8.1973, bytom Ulica mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec,
podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN:

SK90 1100 0000 0029 3114 7309

variabilný symbol:

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

výška kaucie:

350 EUR

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

K000261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 927 631
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/27/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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1. peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Jana Gukkerová, bytom Matúškovo 633, 925 21 Matúškovo, vo výške
12.500,00 EUR, právny dôvod: zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2 ZKR, súpisová hodnota: 12.500,00 EUR
2. nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 799,65 EUR,
súpisová hodnota: 799,65 EUR

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

K000262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac 12/2016.
Súpisová hodnota majetku a mena: 299,02 EUR

V Nitre, dňa 02.01.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K000263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Zabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1424/18 1424/18, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty

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

45

Obchodný vestník 4/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.01.2017

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie: Panenská 13, 811 03 Bratislava, ako správca úpadcu: Lukáš Zabák,
dátum narodenia: 24. 07. 1990, trvale bytom: Družstevná 1424/18, 900 01 Modra, oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Zástupca veriteľov, 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 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.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť mailom na e-mailovej
adrese: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K000264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kučák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 571, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.: 4K/22/2016 týmto oznamuje veriteľom úpadcu: Jozef Kučák, nar.:
12.7.1968, 038 35 Valča č. 571, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 2. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne:
Po - Pi: od 8:00hod do 16:00hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese
sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle: 0911324332.
V Ružomberku dňa 2.1.2017
JUDr. Michal Brož, správca

K000265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kokles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 149, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Príjmy

Suma

Dátum úhrady

Dátum zápisu
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zrážky z dôchodku
Sociálna poisťovňa
55,86

11.8.2015

15.8.2015

27,93

2.9.2015

10.9.2015

27,93

1.10.2015

10.10.2015

27,93

2.11.2015

10.11.2015

15,06

30.11.2015

10.12.2015

27,93

1.12.2015

10.12.2015

27,93

4.1.2016

10.1.2016

30,4

1.2.2016

10.2.2016

30,4

1.3.2016

10.3.2016

30,4

1.4.2016

10.4.2016

30,4

2.5.2016

10.5.2016

30,4

1.6.2016

10.6.2016

30,4

1.7.2016

10.7.2016

30,4

1.8.2016

10.8.2016

30,4

2.9.2016

10.9.2016

30,4

3.10.2016

10.10.2016

30,4

2.11.2016

10.11.2016

30,4

1.12.2016

10.12.2016

30,4

2.1.2017

2.1.2017

K000266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. "v
reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 091
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/7/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/7/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
sp. zn. 2R/7/2016
Dlžník:
Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
sídlo: Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
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IČO: 36 206 091
dátum konania:
21.12.2016
miesto konania:
kancelária správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD.
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
čas konania:
14,30 hod.
Prítomní:
OTP Faktoring Zrt., predseda veriteľského výboru
MUDr. Pavol Láska, člen veriteľského výboru
JUDr. Peter Mihály, člen veriteľského výboru
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
Program:
schvaľovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom podľa § 144
ods. 1 ZKR
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník predložil veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán
v stanovenej lehote, pričom členovia veriteľského výboru sa s jeho obsahom v celom rozsahu oboznámili. Predseda
veriteľského výboru zároveň konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom, na
toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru následne vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním
vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a
odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu
o zvolanie schvaľovacej schôdze.“.
Hlasovanie:
za:

3 hlasy

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.“
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14,45 hod.
V Banskej Bystrici 21. decembra 2016
OTP Faktoring Követeléskezelő
Részvénytársaság

Zártkörűen
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v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K000267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milica Danišíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merašice 96, 920 61 Merašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu Milica Danišíková, nar. 28.03.1974, bytom 920
61 Merašice 96, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného pod
sp. zn. 36K/37/2016 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, a to každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po
predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo
prostredníctvom e-mailu na trnava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.

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

K000268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milica Danišíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merašice 96, 920 61 Merašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní – Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.

1. V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Milica Danišíková, so
sídlom/trvale bytom: 920 61 Merašice 96, IČO/rod.č./dát.nar.: 28.03.1974 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36K/37/2016 zo dňa 15.12.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Milica Danišíková, registered seat / permanent address at 920 61 Merašice 96, identification no./bith
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of the Milica Danišíková, registered seat / permanent address at 920 61 Merašice 96, identification no./bith
certificate no./date of birth: 28.03.1974 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the resolution
of the District Court Trnava no. 36K/37/2016 dated December 15th, 2016 bankruptcy was declared on the
Bankrupt´s estate.

2. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.12.2016. Dňom
28.12.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published on December 27th, 2016. Bankruptcy was declared on
December 28th, 2016.

3. 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 Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:

4. 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 (Bulletin), 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 Bulletin 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 restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuring
of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (Art. 23 sec. 2 BRA).

5. 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 (Art. 28 sec. 1 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., adresa
kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, 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 Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, 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 – I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., office address at Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, 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 Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava,
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
Bulletin (Art. 199 sec. 9 second sentence BRA).

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 4/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 05.01.2017

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (Art. 28 sec. 3 BRA).

8. 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 (Art. 28
sec. 4 BRA).

9. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienene 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 (Art. 28
sec. 5 BRA).

10. 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 (Art. 28 sec. 6 BRA).

11. 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 (Art. 28 sec. 7 BRA).
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12. 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 (Art. 28 sec. 8
BRA).

13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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 (Art. 29 sec. 1 BRA).

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

15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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 (Art. 29 sec. 3 BRA).

16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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 (Art. 29 sec. 4 BRA).

17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
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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 (Art. 29 sec. 5 BRA).

18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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 (Art. 29 sec. 6 BRA).

19. 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 (Art. 29 sec. 7 BRA).

20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Bulletin (Art. 29 sec. 8 BRA).

21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (Art. 30
sec. 1 BRA).

22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (Art. 30 sec. 2 BRA).

23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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
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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.
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 learned 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.

24. 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.

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

K000269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinohradnícka spoločnosť s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 393
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/9/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
sp. zn. 4R/9/2016
Dlžník:
Vinohradnícka spoločnosť s.r.o.
sídlo: Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 206 393
dátum konania:
21.12.2016
miesto konania:
kancelária správcu JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD.
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Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
čas konania:
14,00 hod.
Prítomní:
OTP Faktoring Zrt., predseda veriteľského výboru
MUDr. Pavol Láska, člen veriteľského výboru
JUDr. Peter Mihály, člen veriteľského výboru
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
Program:
schvaľovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom
podľa § 144 ods. 1 ZKR
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník predložil veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán
v stanovenej lehote, pričom členovia veriteľského výboru sa s jeho obsahom v celom rozsahu oboznámili. Predseda
veriteľského výboru zároveň konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade so zákonom, na
toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru následne vyzval členov veriteľského výboru, aby sa hlasovaním
vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a
odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu
o zvolanie schvaľovacej schôdze.“.
Hlasovanie:
za:

3 hlasy

proti:

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.“.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14,15 hod.
V Banskej Bystrici 21. decembra 2016
OTP Faktoring Követeléskezelő
Részvénytársaság

Zártkörűen

v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
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JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

K000270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Hostinského 12/38, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 67/2014 S 699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 67/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky z dôchodku úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonm rozhodnutia, za mesiac máj 2015 vo
výške 2,45 €, za mesiac jún 2015 vo výške 2,45 €, za mesiac november 2016 vo výške 3,09 €, za mesiac
december 2016 vo výške 3,09 €, za mesiac január 2017 vo výške 3,09 €.

Vo Zvolene 2.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K000271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DM-SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/50/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/50/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Radlinského ul.č. 5 v Nitre, počas stránkových hodín od 08:00-16:00 hod. po predchádzajúcom
dohodnutí termínu na t. č.: 0903266087, resp. na e-mail: zdychavsky.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 31.12.2016

K000272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NABAZ plus, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 241 709
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/24/2014 S 459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/24/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ako správca úpadcu: NABAZ plus s.r.o., so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO:
36 241 709, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu na
majetok úpadcu mi bola dňa 2.1.2017 doručená súhrnná prihláška nasledovných nezabezpečených pohľadávok,
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8-10, 831 63 Bratislave
v celkovej sume 19,71 Eur, právny dôvod vzniku pohľadávky – mesačný výkaz poistného a príspevkov za
08/2014 z 4.2.2015, splatný 30.9.2014 – poistné na sociálne poistenie; číslo
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K000273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu

Správca JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod číslom S 1663 úpadcu HYDINÁR a.s., so sídlom ČSLA 1403, 908 45 Gbely, IČO: 31 421 792,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 25/T (ďalej ako „Úpadca“)
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj podniku Úpadcu ako celku v súlade so záväzným pokynom
zabezpečených veriteľov: Ing. Pavol Stanko, Daňový úrad Trnava a Mesto Holíč, ako aj záväzného pokynu
veriteľského výboru zastúpeného predsedom veriteľského výboru AGRONOVAZ, a.s.
Ponukové konanie sa začína dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvoria súpisové zložky majetku patriace do všeobecnej a oddelenej podstaty Úpadcu uvedené
ďalej z pôvodne zverejnených v Obchodnom vestníku č. 75/2016 dňa 20.04.2016 a to:
Všeobecná podstata
nomionálna
hodnota v €

p.č. popis inej majetkovej hodnoty

1

členský podiel v spoločnosti Myjavské záložné družstvo v likvidácii, sídlo: Čsl. Armády 1403/85, 908
23 236,00 €
45 Gbely, IČO: 34 102 906, zápis: OR OS Trnava, odd.: Dr, vl. č. 10140/T vo výške 23.236,-€

odhadná
cena v €

1,00 €

Oddelená podstata
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1. Nehnuteľnosti
výmera v
LV č.k.ú.
m2

p.č druh pozemku parc.č./
1

zastavené
plochy
nádvoria

2

Záhrady

spoluvlas.
podiel

302

4542 Senica 1/1

13 590 €

795

246

4542 Senica 1/1

11 070 €

súp. č.

LV č.k.ú.

3

70

4542 Senica 1/1

DOM

794

parc.
LV
výmera
č.
č.

p.č. pozemok
zastavené
plochy
nádvoria

2

k.ú.

spoluvlas.
podiel

Odhadovaná
suma

15 000€

a 756/21 283

2437 Gbely 1/1

5 660 €

756/22 21

2437 Gbely 1/1

420 €

2437 Gbely 1/1

160 €

4

6476

608

2437 Gbely 1/1

314,58 €

5

lesné pozemky

6675

2587

2437 Gbely 1/1

291,04 €

6

orná pôda

6676

5149

2437 Gbely 1/1

2664,09 €

7

a 756/36 8

lesné pozemky

6678

4996

1.

Záložné právo v prvom poradí v prospech
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
(v súčasnosti Ing. Pavol Stanko, nar. 05.01.1964,
034 95 Likavka 711), zabezpečená suma: 151 206,28
EUR, Zmluva o zriadení záložného práva k
nehnuteľnosti č. 15317, 15325-2008 zo dňa
16.09.2008 v znení dodatku č. 1, vklad povolený
príslušnou správou katastra dňa 17.09.2008, pod č. V
1999/08

1.

Záložné právo v druhom poradí v prospech
Daňový úrad Trnava, zabezpečovaná suma: 210
069,33 EUR,
podľa rozhodnutia č.
9200503/5/4494335/2014/Obš
právoplatného dňa 29.10.2014 Z 2253/14 - 351/15
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/366601/2015/Obš
právoplatného dňa 12.03.2015 - Z 668/15 - 415/15

2437 Gbely 1/1
1.
562,05 €

p.č. stavba
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zabezpečenie v prvom poradí v prospech
oprávneného Daňový úrad Trnava,
zabezpečovaná suma: 210 069,33 EUR,
podľa
Rozhodnutia
č.
9200503/5/75774/2013/Obš
zo
dňa
05.02.2014,
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/808145/2014/,
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/812127/2014/Obš,
podľa
rozhodnutia č. 9200503/5/3234702/2014/Obš
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/4494335/2014/Obš,
podľa
rozhodnutia č. 9200503/5/366601/2015/Obš

spoluvlast. Odhadovaná
podiel
suma
Zabezpečovacie právo

zastavené
plochy
nádvoria
orná pôda

3

Zabezpečovacie právo
1.

a 794

parc.č./na
p.č popis stavby
parcele

1

Odhadovaná
suma

Záložné právo v treťom poradí v prospech Mesto
Holíč, zabezpečovaná suma: 16 577,84 EUR
podľa
rozhodnutia
č.
7297/2014-FIN
právoplatného dňa 19.11.2014 okrem pozemku parc. č.
6476, 6675, 6676 a 6678

na
súpis.
LV
spoluvlast. Odhadovaná
parcele
k.ú.
č.
č.
podiel
suma
Zabezpečovacie právo
č.
1403 755
2437 Gbely 1/1
50 000 €

prev.budova
sklad obalového
1403
materiálu
porážkareň
1403
hydiny
dieselagreg.405
1403
KVA
garáž,
dieľňa,
1403
sklad vajec
výkrm brojlerov
1403
hala č. 1
odchov brojlerov 1403
výkrm brojlerov
1403
hala č. 3
výkrm brojlerov
1403
hala č. 4
odchov brojlerov 1403
znášková hala č.
1403

756/2

2437 Gbely 1/1

25 000 €

756/3

2437 Gbely 1/1

35 000 €

756/4

2437 Gbely 1/1

40 000 €

756/5

2437 Gbely 1/1

75 000 €

756/6

2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/7

2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/8

2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/9

2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/10 2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/11 2437 Gbely 1/1

30 000 €

1.

Záložné právo v prvom poradí v prospech
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (v
súčasnosti Ing. Pavol Stanko, nar. 05.01.1964, 034
95 Likavka 711), zabezpečená suma: 151 206,28
EUR, Zmluva o zriadení záložného práva k
nehnuteľnosti č. 15317, 15325-2008 zo dňa
16.09.2008 v znení dodatku č. 1, vklad povolený
príslušnou správou katastra dňa 17.09.2008, pod č. V
1999/08

1.

Záložné právo v druhom poradí v prospech
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18
19
20
21
22
23
24
25

znášková hala č.
1403
7
znášková hala č.
1403
8
sklad
rezanej
1403
slamy
znášková hala č.
1403
3
znášková hala č.
1403
2
znášková hala č.
1403
1
mraziarenská
1403
hala
odchovňa č. 3
1546

Konkurzy a reštrukturalizácie

756/11 2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/12 2437 Gbely 1/1

30 000 €

756/13 2437 Gbely 1/1

20 000 €

756/14 2437 Gbely 1/1

45 000 €

756/15 2437 Gbely 1/1

45 000 €

756/16 2437 Gbely 1/1

45 000 €

756/21 2437 Gbely 1/1

30 000 €

3585/2 2437 Gbely 1/1

40 000 €

26 odchovňa č. 2

1546

3585/3 2437 Gbely 1/1

40 000 €

27 odchovňa č. 1

1546

3585/4 2437 Gbely 1/1

35 000 €

28 sklad
1546
dieselagreg. 100
29
1546
KVA

3585/5 2437 Gbely 1/1

20 000 €

3585/6 2437 Gbely 1/1

5 000 €

p.č. pozemok

1

2

zastavené
plochy
nádvoria

Parcela
výmera LV č.k.ú.
č. /
a 756/35

lesné pozemky 6677

p.č. stavba

31

4601

spoluvlast.
podiel

5380 Gbely 1/2

1.

Odhadovaná
suma

lesné
6679 5564
pozemky

p.č. stavba

Záložné právo v treťom poradí v prospech Mesto
Holíč, zabezpečovaná suma: 16 577,84 EUR
podľa rozhodnutia č. 7297/2014-FIN právoplatného dňa
19.11.2014

Zabezpečovacie právo

1.

517,61 €

Záložné právo v prvom poradí v prospech:
Daňový úrad Trnava, zabezpečovaná suma:
210 069,33 EUR,
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/3234702/2014/Obš právoplatného dňa
28.7.2014 - Z 1553/14 - 894/14
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/4494335/2014/Obš. právoplatného dňa
29.10.2014 -Z 2253/14 - 351/15
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/366601/2015/Obš
právoplatného dňa 12.3.2015 - Z -668/15 412/15

spoluvlast. Odhadovaná
podiel
suma
Zabezpečovacie právo
1.

3

Záložné právo v druhom poradí v prospech
Daňový úrad Trnava, zabezpečovaná suma: 210
069,33 EUR,
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/4494335/2014/Obš
právoplatného dňa 29.10.2014 - Z 2253/14 - 351/15
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/366601/2015/Obš
právoplatného dňa 12.03.2015 - Z 668/15 415/15

620 €

5380 Gbely 1/2

parc.
výmera LV č.k.ú.
č.

1.

Deň vydania: 05.01.2017

8034 Gbely 1/2

súpis. na parc.
LV č. k.ú.
č.
č.

625,95 €

spoluvlast.
podiel

Odhadovaná
suma

Záložné právo v prvom poradí v prospech: Daňový úrad
Trnava, zabezpečovaná suma: 210 069,33 EUR podľa
rozhodnutia č. 9200503/5/3234702/2014/Obš právoplatné dňa
28.7.2014 na pozemok parc. č. 6679 - Z 1553/14 894/14
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/4494335/2014/Obš.
právoplatné dňa 29.10.2014 na pozemok parc. č. 6679 - Z
2253/14 - 351/15
podľa
rozhodnutia
č.
9200503/5/366601/2015/Obš
právoplatného dňa 12.3.2015 - Z -668/15 - 412/15

Zabezpečovacie právo

1.

Záložné právo v prvom poradí v prospech:
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1.

4

znášková
hala č. 4

1403

756/17 8475 Gbely 5/7

45 000 €

1.
čistiareň
5
odpad.vôd

20 000
2330 756/35 2437 Gbely 1/1
€

Deň vydania: 05.01.2017

Záložné právo v prvom poradí v prospech:
Daňový úrad Trnava, zabezpečovaná suma: 210
069,33 EUR,
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/3234702/2014/Obš
právoplatného dňa 28.7.2014
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/4494335/2014/Obš.
právoplatné dňa 29.10.2014 - Z 2253/14 - 351/15
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/366601/2015/Obš
právoplatného dňa 12.3.2015 - Z -668/15 412/15

Záložné právo v prvom poradí v prospech: Daňový úrad Trnava,
zabezpečovaná suma: 210 069,33 EUR
podľa rozhodnutia č. 9200503/5/366601/2015/Obš právoplatného
12.03.2015 - Z 668/15 - 415/15

1. Hnuteľné veci
p.č. popis hnuteľnej veci

inventár.
číslo

adresa, kde sa vec
stav
nachádza

1

klimatizácia

204

Hodonínska 1542/13,
opotrebovaný 1 577,28 €
Holíč

625,03 €

300,00 €

2

bunka

2

sídlo dlžníka

0,00 €

200,00 €

3

klimatizácia

214

Nádražná 16, Malcky opotrebovaný 1 551,12 €

732,55 €

400,00 €

4

plynová kotolňa

29

sídlo dlžníka

opotrebovaný 8 413,66 €

0,00 €

600,00 €

5

odpadové šachty

30

sídlo dlžníka

opotrebovaný 17 740,62 €

0,00 €

700,00 €

6

močové jamy

31

sídlo dlžníka

opotrebovaný 1 039,47 €

0,00 €

200,00 €

7

oplotenie farmy

33

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 011,12 €

0,00 €

600,00 €

8

betónové oplotenie

34

sídlo dlžníka

opotrebovaný 15 336,32 €

0,00 €

500,00 €

9

hnojisko

35

sídlo dlžníka

opotrebovaný 82 212,81 €

5 075,00 €

200,00 €

10 komunikácie

36

sídlo dlžníka

opotrebovaný 98 882,55 €

824,00 €

500,00 €

11 komunikácie

37

sídlo dlžníka

opotrebovaný 7 420,04 €

956,59 €

500,00 €

12 vodovod

38

sídlo dlžníka

opotrebovaný 15 961,16 €

0,00 €

2 000,00 €

13 rozvod plynu

39

sídlo dlžníka

opotrebovaný 9 287,23 €

0,00 €

1 300,00 €

14 elektr.kabel.roz.

41

sídlo dlžníka

opotrebovaný 5 731,39 €

0,00 €

400,00 €

15 telefónny rozvod

42

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 068,25 €

0,00 €

100,00 €

16 kanalizácia

108

sídlo dlžníka

opotrebovaný 55 613,12 €

11 691,08 €

2 000,00 €

46

sídlo dlžníka

opotrebovaný 1 321,88 €

0,00 €

500,00 €

inventár.
číslo

adresa, kde sa vec
stav
nachádza

47

sídlo dlžníka

opotrebovaný 1 452,07 €

0,00 €

500,00 €

19 klimatizácia

163

Nám. Mieru 20, Holíč opotrebovaný 1 199,20 €

0,00 €

300,00 €

20 klimatizácia

169

Pivovarská, Skalica

0,00 €

300,00 €

17

trafostanica/agregát
veľká farma

p.č. popis hnuteľnej veci
18

trafostanica/agregát
malá farma

obstarávacia/účtovná
cena v €

opotrebovaný 1 105,86 €

obstarávacia/účtovná
cena v €

opotrebovaný 1 171,55 €

zostatková cena k odhadná
22.02.2016 v €
cena v €

zostatková cena k odhadná
30.06.2015 v €
cena v €
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21 klimatizácia

170

Robotnícka, Senica

opotrebovaný 1 171,55 €

0,00 €

300,00 €

22 klimatizácia

171

sídlo dlžníka

opotrebovaný 1 171,48 €

0,00 €

300,00 €

23 klimatizácia

229

Pivovarská, Skalica

opotrebovaný 1 062,21 €

207,43 €

300,00 €

24 klimatizácia

243

M.R.Štefánika,
Myjava

opotrebovaný 1 115,45 €

436,14 €

300,00 €

25 klimatizácia

244

Švermova, Gbely

opotrebovaný 1 060,61 €

405,12 €

300,00 €

26 klimatizácia

259

Bratislavská, Borský
nový
Mikuláš

694,23 €

500,00 €

27 chladiaca vitrína

220

sídlo dlžníka

opotrebovaný 1 732,39 €

0,00 €

150,00 €

28 mrazničky

67

sídlo dlžníka

opotrebovaný 833,57 €

0,00 €

50,00 €

29 mraznička

133

Pivovarská, Skalica

opotrebovaný 696,26 €

0,00 €

50,00 €

30 mraznička

134

Pivovarská, Skalica

opotrebovaný 696,26 €

0,00 €

50,00 €

31 mraziaca bunka

147

sídlo dlžníka

opotrebovaný 4 813,12 €

0,00 €

250,00 €

32 mraziaca technológia

154

sídlo dlžníka

opotrebovaný 72 144,09 €

0,00 €

2 000,00 €

33 mraziaci agregát

209

sídlo dlžníka

opotrebovaný 20 774,76 €

0,00 €

1 900,00 €

p.č. popis hnuteľnej veci

inventár.
číslo

adresa, kde sa vec
stav
nachádza

34 chladiaca vitrína

221

35 chladiaca vitrína

227

36 chladiaca vitrína

245

37 čistenie odp.vôd

Hollého,
Šaštín-Straže
M.R.Štefánika,
Myjava

766,43 €

obstarávacia/účtovná
cena v €

zostatková cena k odhadná
30.06.2015 v €
cena v €

opotrebovaný 1 732,39 €

0,00 €

150,00 €

opotrebovaný 1 699,20 €

0,00 €

150,00 €

Robotnícka, Senica

opotrebovaný 1 732,39 €

0,00 €

150,00 €

249

sídlo dlžníka

nepoužívaná 102 996,48 €

46 481,72 €

25 000,00 €

38 balička

225

sídlo dlžníka

opotrebovaný 18 256,66 €

0,00 €

3 500,00 €

39 porcovací stôl

119

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 353,25 €

0,00 €

50,00 €

40 umývačka prepraviek

222

sídlo dlžníka

opotrebovaný 17 392,29 €

0,00 €

2 500,00 €

41 technológia

224

sídlo dlžníka

opotrebovaný 45 447,13 €

0,00 €

9 000,00 €

42 technológia hala č. 6

225

sídlo dlžníka

opotrebovaný 44 543,09 €

4 444,21 €

9 000,00 €

43 technológia hala č. 7

226

sídlo dlžníka

opotrebovaný 44 514,04 €

4 441,21 €

6 000,00 €

44 technológia hala č. 8

227

sídlo dlžníka

opotrebovaný 45 491,63 €

4 668,38 €

6 000,00 €

45 technológia hala č. 9

228

sídlo dlžníka

opotrebovaný 42 956,01 €

1 698,07 €

7 500,00 €

46 raketa/ ohrievač vzduchu/197

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 530,94 €

0,00 €

200,00 €

47 raketa/ ohrievač vzduchu/198

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 530,94 €

0,00 €

200,00 €

48 agregát

52

sídlo dlžníka

opotrebovaný 9 723,16 €

0,00 €

500,00 €

p.č. popis hnuteľnej veci

inventár.
číslo

adresa, kde sa vec
stav
nachádza

49 zásobník krmív

53

sídlo dlžníka

opotrebovaný 11 148,71 €

0,00 €

2 500,00 €

50 plynový kotol

54

sídlo dlžníka

opotrebovaný 1 046,41 €

0,00 €

500,00 €

51 plynové rakety

85

sídlo dlžníka

opotrebovaný 14 067,85 €

0,00 €

2 500,00 €

obstarávacia/účtovná
cena v €

zostatková cena k odhadná
30.06.2015 v €
cena v €
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52 zásobník krmív

128

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 728,27 €

0,00 €

70,00 €

53 zásobník krmív

129

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 728,27 €

0,00 €

70,00 €

54 plynová raketa

148

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 474,29 €

0,00 €

200,00 €

55 plynová raketa

149

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 474,29 €

0,00 €

200,00 €

56 technológia odchovňa

206

sídlo dlžníka

opotrebovaný 225 809,80 €

0,00 €

15 000,00 €

sídlo dlžníka

opotrebovaný 135 902,54 €

0,00 €

15 000,00 €

sídlo dlžníka

opotrebovaný 99 756,02 €

0,00 €

7 000,00 €

technológia odchovňa č.
215
2
technológia odchovňa č.
58
218
3
57

59 kotol Protherm Grizzli

239

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 122,59 €

0,00 €

500,00 €

60 technológia Z 3

247

sídlo dlžníka

opotrebovaný 122 554,23 €

0,00 €

9 000,00 €

61 technológia hala č.7

248

sídlo dlžníka

opotrebovaný 116 382,87 €

0,00 €

12 000,00 €

62 technológia pre chov Z1 252

sídlo dlžníka

opotrebovaný 220 020,00 €

32 084,60 €

20 000,00 €

63 technológia pre chov Z2 253

sídlo dlžníka

opotrebovaný 220 020,00 €

32 084,60 €

25 000,00 €

64 technológia pre chov Z3 256

sídlo dlžníka

opotrebovaný 110 000,00 €

74 249,80 €

20 000,00 €

p.č. popis hnuteľnej veci

inventár.
číslo

adresa, kde sa vec
stav
nachádza

65 krovinorez

258

sídlo dlžníka

opotrebovaný 107,50 €

75,60 €

20,00 €

66 vysavač

164

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 176,19 €

0,00 €

1,00 €

67 kotolňa porážkárne

217

sídlo dlžníka

opotrebovaný 16 776,10 €

0,00 €

2 500,00 €

68 telefónna ústredňa

111

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 318,07 €

0,00 €

1,00 €

69 váha Dibal PEA

234

sídlo dlžníka

opotrebovaný 4 586,07 €

0,00 €

100,00 €

70 autom.dochádzka

140

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 132,38 €

0,00 €

1,00 €

71 fax panasonic

69

sídlo dlžníka

opotrebovaný 760,14 €

0,00 €

1,00 €

72 počítačová sieť

109

sídlo dlžníka

opotrebovaný 5 360,59 €

0,00 €

2 500,00 €

73 Škoda pick up

200

sídlo dlžníka

opotrebovaný 8 084,47 €

0,00 €

250,00 €

74 Felícia pick up

201

sídlo dlžníka

opotrebovaný 7 362,03 €

0,00 €

250,00 €

75 Škoda Fabia combi

224

sídlo dlžníka

opotrebovaný 12 431,41 €

0,00 €

2 000,00 €

76 Avia SI 240 AH

210

sídlo dlžníka

opotrebovaný 57 813,83 €

0,00 €

3 000,00 €

77 MITSIBISHI MF 7C14

231

sídlo dlžníka

opotrebovaný 52 753,24 €

0,00 €

12 000,00 €

78 MITSIBISHI MF 7C14

232

sídlo dlžníka

opotrebovaný 52 753,24 €

0,00 €

12 000,00 €

79 traktor 8011

100

sídlo dlžníka

opotrebovaný 7 099,25 €

0,00 €

1 000,00 €

80 software Intelsoft

110

sídlo dlžníka

opotrebovaný 6 492,76 €

0,00 €

500,00 €

81 terminál. MC 9090-G

240

sídlo dlžníka

opotrebovaný 2 183,20 €

0,00 €

200,00 €

sídlo dlžníka

opotrebovaný 500,00 €

500,00 €

1,00 €

82 kancelárske vybavenie

p.č. popis hnuteľnej veci
83 software pôvodný

inventár.
číslo

obstarávacia/účtovná
cena v €

adresa, kde sa vec
stav
nachádza
sídlo dlžníka

obstarávacia/účtovná
cena v €

opotrebovaný 11 875,00 €

zostatková cena k odhadná
30.06.2015 v €
cena v €

zostatková cena k odhadná
30.06.2015 v €
cena v €
0,00 €

500,00 €
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84 elektrický vozík

sídlo dlžníka

opotrebovaný 8 984,50 €

0,00 €

500,00 €

85 automatické hniezda

sídlo dlžníka

opotrebovaný 46 365,58 €

0,00 €

3 500,00 €

3. Pohľadávky
Dlžník

Titul pohľadávky

Splatnosť
pohľadávky

Dlžná suma v Odhadovaná
EUR
suma v EUR

AGRO – VIT k.f.t.

IČO: 16 096 264

dodávka tovaru, F90109 23.1.2009

5499,81

200 €

GASTROTOP a.s.

IČO: 36 228 931

dodávka tovaru, F80363 29.2.2008

2481,15

100 €

dodávka tovaru, F81091 30.4.2008

2957,81

50 €

5438,96

150 €

dodávka tovaru, F03234 27.12.2010

1400,04

100 €

dodávka tovaru, F12090 15.9.2011

642,72

50 €

INTEGRA - Spoločnosť priateľov handicapovaných detí a
dodávka tovaru, F00615 4.3.2010
mládeže
IČO: 34 058 541

100,32

20 €

FUKSIA s. r. o.

dodávka tovaru, F02280 1.9.2010

166,08

10 €

dodávka tovaru, F02450 10.9.2010

1196,57

15 €

dodávka tovaru, F02467 17.9.2010

1880,41

18 €

dodávka tovaru, F02727 8.10.2010

1418,69

12 €

dodávka tovaru, F02842 27.10.2010

1007,37

10 €

5669,12

65 €

dodávka tovaru, F01898 12.7.2010

589,05

20 €

dodávka tovaru, F30197 6.3.2013

5168

1200 €

1800

500 €

628,92

200 €

2124,82

414 €

7397,72

2000 €

1800

200 €

632,88

100 €

9818,04

300 €

2047,87

200 €

1493,45

150 €

1800

200 €

667,12

100 €

8.095,32

200 €

631,91

100 €

30842,73

4664 €

1119,06

422 €

nájom nehnuteľnosti za
22.12.2009
rok 2009, F93395

345,08

20 €

dodávka tovaru, F60238 3.2.2006

1

0€

dodávka tovaru, F71065 4.5.2007

3028,32

100 €

3029,32

120 €

48,58

10 €

MIPEX plus, s.r.o.

IČO: 45 710 601

MILK-AGRO, spol. s.r.o.

IČO: 17 147 786

IČO: 45 344 213

Petr Engl

IČO: 46 116 681

SPÓŁKA DROBIARSKA POŁUDNIE
DEMALIA, s. r. o.

H – KTM s.r.o.

prenájom nehnuteľnosti
14.12.2015
11/2015, F51450
ref. elektrickej energie
14.12.2015
11/2015, F51451
ref.
mzdy
10/2015,
15.12.2015
F51452
dodávka tovaru, F51453 15.12.2015
prenájom nehnuteľnosti
29.1.2016
12/2015, F51505
ref. elektrickej energie
29.1.2016
12/2015, F51506
dodávka tovaru, F51509 29.1.2016
ref.
mzdy
11/2015,
29.1.2016
D51510
ref.
mzdy
12/2015,
15.2.2016
FO0141
prenájom nehnuteľnosti
15.2.2016
01/2016, FO0142
ref. elektrickej energie
15.2.2016
01/2016, FO0143
dodávka tovaru, FO0144 15.2.2016
ref. elektrickej energie
31.3.2016
02/2016, FO0201

IČO: 45 296 057

IČO: 34 138 188

DUGY plus s.r.o.

IČO: 36 605 549

Hokejový klub 36 Skalica

IČO: 31 871 097

dodávka tovaru, F70266 14.2.2007
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dodávka tovaru, F82375 16.9.2008

449,61

20 €

dodávka tovaru, F82471 30.9.2008

754,66

20 €

1204,27

40 €

dodávka tovaru, F73124 2.1.2008

5919,95

50 €

dodávka tovaru, F93249 11.12.2009

249,38

20 €

dodávka tovaru, F40302 3.3.2014

177,22

30 €

dodávka tovaru, F51490 5.1.2016

47,7

10 €

HSH spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 409 890 dodávka tovaru, F12640 3.11.2011

0,59

0€

ICE RIVER s.r.o.
výmaz

dodávka tovaru, F60459 6.3.2006

4479,98

0€

dodávka tovaru, F51670 13.7.2005

1094,4

0€

DEMALIA, s.r.o.

Iná pohľadávka

108 328,66

2000

AIDAMINA, a.s.

Iná pohľadávka

28,89

0

PEt PEt pro s.r.o., IČO: 34 097 635

Iná pohľadávka

600

20

PAMINA, a.s. , IČO:
45 250 855

Iná pohľadávka

85,82

0

Pro – gress s.r.o.

Iná pohľadávka

54 000

500

Walker Trading

Iná pohľadávka

5 643,91

200

Ing. Vladislav Kozaňák

Iná pohľadávka

17 961,70

500

Carbontrade Slovakia, s.r.o.
402 451
ex offo výmaz z ORSR
EUROCAFFE s.r.o.
Kristína
823

IČO: 36

IČO: 43 797 563

Nováková TIMA
v konkurznom konaní

IČO:

WALKER Trading, s.r.o.

Zlatý
lúč
s.r.o.
ex offo výmaz

47

115

IČO: 45 914 451

IČO: 36 222 739

IČO:

36

635

ex offo

065

Ponuky sa predkladajú za celý podnik Úpadcu. Na ponuky, predložené iba na časť uvedeného podniku Úpadcu sa
neprihliada. Predmet predaja sa odpredáva v 1. kole verejného ponukového konania minimálne za stanovenú
súpisovú cenu vo výške 1 109 417,21 EUR (slovom: milión stodeväťtisíc štyristosedemnásť eur a dvadsaťjeden
centov).
Záujemca
Do 1. kola ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Záujemca musí byť
taktiež spôsobilý byť predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradné overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Každý záujemca si vyžiada od správcu informačné memorandum k podniku Úpadcu za úhradu vecných nákladov vo
výške 3,- EUR. Súčasťou tohto memoranda bude predpísané tlačivo na podanie ponuky a dohoda o zmluvnej
pokute.
Ponuka bude spĺňať požadované náležitosti len ak záujemca v rámci ponuky preukáže finančné zdroje na
uhradenie celej navrhovanej kúpnej ceny a to výpisom z bankového účtu, na ktorom bude dostatok peňažných
prostriedkov alebo úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj).
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Okrem podmienok uvedených vyššie musí ponuka obsahovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré budú správcom uvedené
v informačnom memorandu.
Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správcovi ponuku s požadovanými dokumentami na odkúpenie majetku úpadcu v zalepenej
obálke s viditeľným označením: „KONKURZ 23K/9/2016, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Nikoleta
Gallová, Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Záujemca môže podať účinnú ponuku len tak, že ju:
a. podá na predpísanom tlačive vydanom správcom;
b. priloží podpísanú dohodu o zmluvnej pokute;
c. zloží na účet Vystaviteľa riadne a včas zábezpeku podľa týchto podmienok a predloží o tom potvrdenie.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a nebude podaná riadne a včas správca na
takúto ponuku neprihliada a nebude zahrnutá do hodnotenia.
Zábezpeka
Zábezpeka do ponukového konania sa vyžaduje. Zábezpeka je požadovaná vo výške 50 % z navrhovanej kúpnej
ceny za predaj podniku Úpadcu záujemcom. Zábezpeka musí byť zložená najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ak zábezpeka nie je zložená riadne a včas, na ponuku sa neprihliada a nie je zahrnutá do
hodnotenia. Skladanie zábezpeky je prípustné len peňažným prevodom na osobitný účet Úpadcu č. účtu, IBAN:
SK9809000000000252894602, vedeným v Slovenskej sporiteľni, a.s. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku pre
účely ponukového konania výlučne spôsobom stanoveným podľa týchto podmienok.
Zábezpeka sa považuje za zloženú okamihom pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške v celosti na
bankový účet Úpadcu, č. účtu, IBAN: SK9809000000000252894602, vedeným v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Správca najneskôr uplynutím lehoty viazanosti ponúk vráti späť zloženú zábezpeku podľa týchto podmienok
záujemcom, ak:
a. ponuka záujemcu nebola zaradená do hodnotenia;
b. Správca zruší vyhlásené ponukové konanie;
c. Záujemca bol v hodnotení neúspešný a nedošlo s ním k uzatvoreniu zmluvy o predaji podniku.
Správca zrazí zo zloženej zábezpeky záujemcovi 10 % zábezpeky titulom zmluvnej pokuty, ako paušalizovanej
náhrady nákladov, ak určený víťaz predmetného ponukového konania odmietne uzatvoriť zmluvu o predaji podniku
alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa zmluvy o predaji podniku. Zvyšnú časť zloženej zábezpeky správca vráti
späť záujemcovi bezhotovostným prevodom na bankový účet, z ktorého bude zábezpeka poukázaná.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza ponukového konania, vráti správca tomuto
záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná.
Podmienky vyhodnotenia ponukového konania
O primeranosti kúpnej ceny za podnik Úpadcu rozhoduje veriteľský výbor v zastúpení predsedu veriteľského výboru
spoločne so zabezpečeným veriteľom Ing. Pavlom Stankom v prvom poradí na väčšinu majetku Úpadcu, ktorí sú
oprávnení ponuku odmietnuť.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť alebo odmietnuť všetky
predložené ponuky a to na základe žiadosti veriteľského výboru alebo zabezpečeného veriteľa Ing. Pavla Stanka.
Správca je v takomto prípade povinný zrušiť ponukové konanie na základe uvedenej požiadavky, pričom sa
považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté.
Otvárania obálok sa zúčastni správca v prítomnosti predsedu veriteľského výboru, o čom bude spísaná zápisnica
a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote do 10 dní od otvorenia obálok. Oznámenie prijatia cenovej ponuky sa
uskutoční písomne a to poštou alebo emailom na adresu uvedenú v cenovej ponuke, pričom lehota na oznámenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uskutoční písomne a to poštou alebo emailom na adresu uvedenú v cenovej ponuke, pričom lehota na oznámenie
je zachovaná, ak bude v posledný deň dané oznámenie na poštovú prepravu alebo odoslané emailom. Ak správca
ani jednému zo záujemcov neoznámi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa zato, že ponuka nebola
prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa zato, že správca
uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky cenové
ponuky, nemá záujemca, ktorý sa do verejného ponukového konania zapojil právo na náhradu škody ako ani
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
Ponukové konanie je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji podniku Úpadcu s víťazom ponukového konania
alebo odmietnutím všetkých ponúk správcom.
Obhliadka
Obhliadku podniku Úpadcu zabezpečí správca potencionálnemu záujemcovi a to na základe predchádzajúcej
dohody so záujemcu so správcom. Termín obhliadky je možné so správcom dohodnúť buď telefonicky na číslo
00 421 915 550 003 alebo emailom na adresu: office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 02.01.2016

JUDr. Nikoleta Gallová,
správca

K000274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jánošík "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1422/8, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/51/2014 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/51/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Spoluvlastnícky
podiel

Peňažná pohľadávka vo výške 160,94 EUR – zrážky z
iných príjmov Úpadcu zrealizované Sociálnou
1/1
poisťovňou zo starobného dôchodku Úpadcu za
december 2016

Deň
zapísania

Súpisová
Dôvod zapísania hodnota
majetku v EUR

Majetok
úpadcu
02.01.2017 podliehajúci
160,94 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 02.01.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Ladislav Jánošík„v konkurze“

K000275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
345,50 EUR;
pohľadávka veriteľa ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,IČO: 36 677 281, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 123,50 EUR.
2. pohľadávka veriteľa RAMIRENT spol. s r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava, IČO: 17 321 484,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
612,53 EUR;
pohľadávka veriteľa RAMIRENT spol. s r.o., so sídlom Opletalova 65, 841 07 Bratislava, IČO: 17 321 484,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
1.553,38 EUR.
3. pohľadávka veriteľa Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36 361 518, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 262,79 EUR;
pohľadávka veriteľa Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,IČO:
36 361 518, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2
v celkovej výške 1.074,37 EUR.
4. pohľadávka veriteľa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, so sídlom Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 3.306,52 EUR;
pohľadávka veriteľa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, so sídlom Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 4.959,78 EUR;
pohľadávka veriteľa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, so sídlom Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 4.136,41 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K000276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 066 80 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 577
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 05.01.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu HUMENSKÁ MLIEKAREŇ,
a.s. v konkurze, so sídlom Poľná 1, 066 80 Humenné, IČO: 31 651 577, ktorá sa nachádza na ulici Poľná 1
v Humennom a ktorá bola určená pre administratívne potreby v súvislosti s podnikaním Úpadcu v oblasti nákupu,
spracovania, výroby a predaja mliekarenských výrobkov pod značkou zodpovedajúcou obchodnému menu Úpadcu.
Časť podniku úpadcu tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:
súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SEVIS energia a odpady, a.s. bol zverejnený dňa
29.02.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn. K004430, a to výlučne majetok zapísaný
v tomto súpise ako súpisová položka majetku por. č. 1, 2 a 5 (okrem súpisových zložiek majetku por. č.
3, 4 a 6).
Podmienky ponukového konania poskytne správca prostredníctvom e-mailu (presov@irkr.sk) alebo vo
svojej kancelárii pre Bratislavský kraj na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. alebo pre Prešovský kraj na Slánska 20A, 080 06 Prešov počas
pracovných dní v čase 7:30 hod. - 11:30 hod. a 12:30 hod. - 14:30 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č.
0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100 € bez DPH.
V žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba,
záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

emailovú adresu,

f.

telefonické spojenie,

g. kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR
zapísaný).
V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi
poskytnuté podklady k ponukovému konaniu
Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť
doručená najneskôr do 16.01.2017 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené
podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K000277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Hodermarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2012 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca úpadcu Ing. Pavol Hodermarský, nar. 17.12.1976, trvale bytom Ludmanská č.
1, 040 01 Košice, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 – 15.30. hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na
tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K000278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu Peter Monček, nar. 01.06.1980, trvale bytom 1.
mája 1160/36, 020 01 Púchov týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 22.3.2017 o 11.00 hod. s miestom
konania: kancelária správcu na ulici Mierové nám č. 37, 2. poschodie, 911 01 Trenčín s nasledovným programom:
1. Otvorenie a prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne, záver.
Veriteľ, resp. zástupca veriteľa je povinný sa pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a/alebo dokladom
preukazujúcim právo konať za veriteľa prihlásenej pohľadávky; pri právnickej osobe aj výpisom z obchodného
registra nie starším ako jeden mesiac.
V Trenčíne 2.1.2017
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K000279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kapráňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 31, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.8.1980
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/61/2013 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/61/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

5.
Zrážky z príjmu úpadcu za mesiace február 2016 až december 2016 vo výške 1.069,22 EUR.

K000280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kapráňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 31, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.8.1980
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/61/2013 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/61/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca majetku úpadcu: Iveta Kapráňová, bytom Perecká 31, 934 01 Levice, nar.
19.8.1980, č.k. 32K/61/2013, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR) 4. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu zaradenú do všeobecnej podstaty.
Jedná sa o nasledovnú pohľadávku:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Marián Pentek, bytom Zvolen, Môťová, Záhonok 5, z titulu pôžičky vo výške
2.000,- EUR, v súpisovej hodnote 2.000,-EUR.
Zapísanie pohľadávky do súpisu majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 134/2014 zo dňa 15.07.2014.
Pohľadávka je priznaná právoplatným platobným rozkazom OS Zvolen zo dňa 17.04.2015.
Vo štvrtom kole verejného ponukového konania na speňaženie vyššie uvedenej pohľadávky sa táto speňažuje za
najvyššiu ponuku.
Podmienky štvrtého kola verejného ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Slovenská insolvenčná k.s. so sídlom Párovská 26, 949 01
Nitra, v zapečatenej obálke s označením „Iveta Kapráňová – ponukové konanie - neotvárať“ do 08.02.2017.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
2. Z verejného ponukového konania sú vylúčené spriaznené osoby v zmysle § 9 ZoKR. Na nimi predložené ponuky
správca nebude vo verejnom ponukovom konaní prihliadať.
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3. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky na postúpenie pohľadávky s dokladom o zaplatení zábezpeky,
označenie pohľadávky, meno, priezvisko, bydlisko a podpis záujemcu resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej za záujemcu konať; takéto oprávnenie je táto osoba povinná v
návrhu preukázať, v prípade ak osoba podpísaná v návrhu nie v žiadnom verejne prístupnom registri uvedená ako
oprávnená (napr. splnomocnenec), telefónne číslo, e-mailový kontakt. Účastník v návrhu uvedie taktiež číslo účtu,
na ktorý mu v prípade neúspešnosti správca vráti zloženú zábezpeku.
4. Účastník ponukového konania je povinný zložiť na bankový účet IBAN: SK50 1100 0000 0029 2289 4687 vedený
v Tatra banka a.s. pod variabilným symbolom 32612013 minimálne 50% navrhovanej kúpnej ceny a túto skutočnosť
preukázať už v ponuke. Predmetná úhrada sa považuje za zábezpeku. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk. Skladanie
zábezpeky je prípustné len peňažným prevodom na účet správcu.
5. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky a ktorý poskytne najvyššiu ponuku, pokiaľ bude ponuka
odsúhlasená príslušným orgánom – zástupcom veriteľov. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky
záujemcu riadne a včas, poukázanie zábezpeky na účet určený správcom. Na záväznú ponuku, ktorá nebude
obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo náležitostí správca nemusí prihliadať.
6. Pri úplnej zhodnosti ponúk sa víťazom stane účastník, ktorého ponuka bola doručená správcovi skôr.
7. Správca v súčinnosti so zástupcom veriteľov je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.
8. Ponukové konanie bude vyhodnotené do desiatich dní od posúdenia ponúk príslušným orgánom – zástupcom
veriteľov.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov.
10. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom
alebo odplatu neuhradí v termíne podľa príkazov správcu, považuje sa zložená zábezpeka za zmluvnú sankciu za
nedodržanie podmienok verejného ponukového konania a prepadá v prospech konkurznej podstaty, pričom sa
automaticky započítava.
11. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako víťazná je povinný do 15 dní po oznámení správcu, že jeho
ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a v tejto lehote aj uhradiť zvyšok ním
navrhnutej odplaty za postúpenie pohľadávky, najneskôr však ku dňu podpisu zmluvy so správcom. Úplná úhrada
kúpnej ceny je podmienkou nadobudnutia vlastníctva predmetu speňažovania.
12. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

Slovenská insolvenčná k.s., správca

K000281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gajdoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 784/17, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/26/2016 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/26/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Položka č. 1
Druh súpisovej zložky majetku: Finančný majetok
Popis súpisovej zložky majetku:
Penažná hotovosť v sume 1 800.- EUR zložená úpadcom na účet správy podstaty
Dôvod zapísania do súpisu: Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 1 800.- EUR
Deň zapísania do súpisu: 02.01.2017

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K000282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1) Pozemky
Por. č. Druh

Výmera

Štát

Obec

Katastrálne
územie

Číslo

LV

Parcelné Spoluvlastnícky
Súpisová hodnota
číslo
podiel úpadcu

1

Orná pôda 32.034 m2 Slovenská republika Nižná Polianka Nižná Polianka 175

358

1/190

50,58 €

2

Orná pôda 32.034 m2 Slovenská republika Nižná Polianka Nižná Polianka 175

358

1/190

50,58 €

3

Orná pôda 32.034 m2 Slovenská republika Nižná Polianka Nižná Polianka 175

358

2/76

252,90 €

4

Orná pôda 47.393 m2 Slovenská republika Nižná Polianka Nižná Polianka 475

342

30/5700

74,83 €

5

Orná pôda 47.393 m2 Slovenská republika Nižná Polianka Nižná Polianka 475

342

1/190

74,83 €

2) Peňažné pohľadávky
Por. č. Dlžník

6

Deň
Dôvod
Suma
Súpisová
zapísania zapísania pohľadávky hodnota

Právny dôvod vzniku

JUDr.
Michal
Brožina
Výťažok z dražby nehnuteľností, LV č. 373, k. ú. Jedlinka, Ex
16.12.2016 § 67/a
Stropkovská 633/3 94/2014
089 01 Svidník

1.330,21 €

3) Iné majetkové hodnoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por.
Popis
č.

Deň vydania: 05.01.2017

Deň
Dôvod
Celková Súpisová
zapísania zapísania suma
hodnota

7

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti TKÁČ, s.r.o., so sídlom 086 36 Nižná Polianka
16.12.2016 § 67/a
110, IČO: 36 446 149, základné imanie: 41.750,00 €, podiel na základnom imaní: 100 %

17.656,00
17.656,00 €
€

8

Nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

16.12.2016 § 67/d

663,88 €

V Bratislave dňa 16.12.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K000283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Fehér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 5/992, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/19/2014 S 1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/19/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov

Dňa 02.01.2017 o 09.00 hod. sa uskutočnila prvá schôdza veriteľov úpadcu Eugen Fehér, nar. 28.08.1959, bytom
Školská 992/5, 931 01 Šamorín v kancelárii správcu na ulici Komenského 33 v Šali-Veči. Schôdze veriteľov sa
zúčastnili veritelia:
1. PRO CIVITAS s.r.o., IČO: 45 869 464, so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, zastúpená
JUDr.
Romanom Kopilom na základe poverenia
2. Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zastúpená Mgr.
Máriou Hudákovou na základe poverenia
Schôdze veriteľov sa zúčastnila správkyňa, ktorá zároveň predsedala schôdzi v súlade s ust. § 35 ZKR:
Renata Petrová, správca

Ing.

Program prvej schôdze veriteľov bol:
1.Otvorenie
2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver
ad/1 Správkyňa otvorila o 09.00 hod. zasadnutie schôdze veriteľov v kancelárii správcu na ul. Komenského 33, 927
05 Šaľa-Veča. Uviedla, že zasadnutie schôdze zvoláva v súlade s ustanovením § 34 a nasl. ZKR, uverejneným v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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05 Šaľa-Veča. Uviedla, že zasadnutie schôdze zvoláva v súlade s ustanovením § 34 a nasl. ZKR, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. 220/2016 zo dňa 16.11.2016. Konštatovala, že na zasadnutí chôdze veriteľov boli prítomní
zástupcovia veriteľov:
- PRO CIVITAS s.r.o., v postavení nezabezpečeného veriteľa - prihlásené 12 294,37 € zistené 12 294,37 €
- Slovenská sporiteľňa, a.s., v postavení zabezpečeného veriteľa – prihlásené 26 341,98 € zistené 26 341,98 €
Predseda schôdze konštatuje, že schôdza je uznášaniaschopná.
ad 2/ Správkyňa oznámila, že odpis zápisnice bude po ukončení schôdze doručený priamo súdu najneskôr
nasledujúci pracovný deň. Zápisnica bude tvoriť súčasť správcovského spisu a veritelia majú nárok do zápisnice
nahliadať a majú nárok na odpis zápisnice za úhradu vecných nákladov a to podľa ust. § 35 ods. 6,7 ZKR, a to za
0,17 € za jednu stranu. Správkyňa poučila veriteľov, že podľa§ 35 ods. 4 právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti,
na každé jedno € zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Podľa § 35 ods. 3 schôdza je uznášaniaschopná,
ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Správkyňa ďalej oboznámila prítomných veriteľov o svojej
činnosti a vykonaných úkonoch správcu odo dňa vyhlásenia konkurzu, ktoré sa predovšetkým týkali zistenia
majetku úpadcu, zistenia záväzkov úpadcu súvisiacich s prihlásenými pohľadávkami veriteľov, vyporiadala sa
s prihlásenými pohľadávkami a zároveň poukázala na obsah správ o priebehu konkurzného konania podaných na
Okresnom súde v Trnave. Prítomní členovia schôdze veriteľov zobrali správu na vedomie.
ad 3/ Ďalším bodom programu bolo rozhodnutie o výmene správcu. Správkyňa dala hlasovať za výmenu správcu
Ing. Renaty Petrovej, Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča.
Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. navrhol do funkcie nového správcu a to:
LexCreditor k.s., IČO: 47245913, so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, S 1636.
Za hlasovali: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Za: 26 341 hlasov, čo predstavuje 68,18 % hlasov prítomných veriteľov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: PRO CIVITAS s.r.o.
Zdržal sa: 12 294 hlasov, čo predstavuje 31,82 % hlasov prítomných veriteľov
ad 4/ Ďalším bodom programu bola voľba zástupcu veriteľov, správkyňa predložila veriteľovi návrh na zástupcu
veriteľov:
Navrhnutým zástupcom veriteľov bol: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Za hlasovali: PRO CIVITAS s.r.o.
Za: 12 294 hlasov
Proti.0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
ad 5/ Zástupca veriteľov sa so správcom dohodli na ďalšom postupe pri vedení konkurzu až do okamihu prebratia
vedenia konkurzu novým správcom.
ad 6/ Záver
V závere 1. schôdze veriteľov správkyňa poďakovala prítomným veriteľom za ich účasť a prečítala uznesenie,
v ktorom sa konštatuje, že schôdza veriteľov bola uznášaniaschopná, za jednotlivé návrhy hlasovali všetci prítomní
veritelia oprávnení na schôdzi veriteľov hlasovať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdza veriteľov prijala nasledujúce uznesenia:
Uznesenie č.1 –.Prítomní zástupcovia veriteľov s počtom hlasov 38 635 celkom, hlasovali za výmenu doterajšej
správkyne Ing. Renaty Petrovej vo funkcii správcu konkurznej podstaty nadpolovičnou väčšinou hlasov v počte
26 341 hlasov čo tvorí 68,18 % hlasov. Do funkcie správcu bol zvolený správca LexCreditor k.s., IČO: 47245913, so
sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, S 1636.
Uznesenie č.2 - schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov:
- PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava s počtom hlasov 12 294, čo tvorí 100% hlasov
Nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam.
Záverom správkyňa konkurznej podstaty ukončila schôdzu veriteľov a poďakovala prítomným veriteľom za účasť.
Ukončenie schôdze o 10:00 hod.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je zoznam prítomných veriteľov /prezenčná listina/. Zápisnicu vyhotovila
Ing. Renata Petrová, správca

K000284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

1) Byty
Por.
Popis Štát Obec
č.

Ulica

Orientačné
číslo vchodu

Číslo
bytu/ Podiel na spol. Katastrálne Číslo
poschodia
častiach
územie
LV

Súpisné Parcelné Súpisová
číslo
číslo
hodnota

1

Byt

SR

Nižná
Polianka

–

1

č. 1 / 1. p.

3588/13602

Nižná
Polianka

473

101

317/11

14.450,25 €

2

Byt

SR

Nižná
Polianka

–

1

č. 2 / 1. p.

3213/13602

Nižná
Polianka

473

101

317/11

13.052,79 €

3

Byt

SR

Nižná
Polianka

–

1

č. 3 / 2. p.

3588/13602

Nižná
Polianka

473

101

317/11

14.018,03 €

4

Byt

SR

Nižná
Polianka

–

1

č. 4 / 2. p.

3213/13602

Nižná
Polianka

473

101

317/11

12.469,71 €

Deň zapísania: 16.12.2016
Dôvod zapísania: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
1/

Zabezpečovacie právo v 1. poradí

Opis zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 05.08.2013, č. Z990767-13
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o poskytnutí úveru zo dňa 05.08.2013, č. U990767-13
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška zabezpečenej pohľadávky: 34.946,45 €
Zápis v zozname pohľadávok: por. č. 9/V/1
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
2/

Zabezpečovacie právo v 2. poradí

Opis zabezpečovacieho práva: Rozhodnutie o zriadení záložného práva zo dňa 10.12.2015, č. 21440823/2015
Opis zabezpečenej pohľadávky: Daň z príjmov za rok 2014
Výška zabezpečenej pohľadávky: 399,89 €
Zápis v zozname pohľadávok: por. č. 5/S/1 – 5/S/2
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
V Bratislave dňa 16.12.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K000285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Tkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1955
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/48/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/48/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

1) Stavby
Por.
Popis
č.

Štát Obec

1

Administratívna
potravinár. výrobňa

budova,

2

Skladové priestory a kotolňa

Ulica

Orientačné
vchodu

číslo Katastrálne Číslo
územie
LV

Súpisné Parcelné Súpisová
číslo
číslo
hodnota

SR

Nižná
Polianka

–

–

Nižná
Polianka

496

83

244/5

22.500,00 €

SR

Nižná
Polianka

–

–

Nižná
Polianka

496

108

244/4

8.000,00 €

Deň zapísania: 16.12.2016
Dôvod zapísania: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Opis zabezpečovacieho práva: Exekučný príkaz, č. k. Ex 94/2014-13, súdny exekútor JUDr. Michal Brožina
Opis zabezpečenej pohľadávky: Zmluva o pôžičke zo dňa 22.10.2013
Výška zabezpečenej pohľadávky: 7.792,00 €
Zápis v zozname pohľadávok: por. č. 3/F/1
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Zabezpečený veriteľ: Ing. Andrej Fedorko, Fučíkova 17, 085 01 Bardejov
V Bratislave dňa 16.12.2016
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K000286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eunika Harbuľáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Trieda SNP 42, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2014 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Popis: nespotrebovaný preddavok úpadcu na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 580,90€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 19.12.2016
Umiestnenie: účet správy podstaty zriadený pre úpadcu

V Košiciach 28.12.2016
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca podstaty

K000287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Koniarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškova 4/25, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Veronika Koniarová, nar. 19.06.1991, bytom Matúškova 4/25, 031 05
Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Timravy 23, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Timravy 23, 036 01 Martin, počas stránkových hodín v dňoch Po-Pia od
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je možné dohodnúť písomne na adrese správcu alebo telefonicky
na číslach 043/4287022 a 0903565599.
V Martine, dňa 02.01.2017
Ing. Mikuláš Takáč, správca
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