Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

K005369
Spisová značka: 6K/73/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CREDIS INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, právne zastúpený: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto
1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so
sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov (pôvodne VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava), IČO: 36
830 208
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.02.2017, č. k. 6K/73/2016-105, vo výroku tak,
že výrok bude znieť:
„Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01
Prešov, IČO: 36 830 208, podľa § 16 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.02.2017, č. k. 6K/73/2016-105,
nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I,
písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005370
Spisová značka: 6K/37/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a členov senátu: JUDr.
Eugena Palášthyho a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INPORTANTE s.r.o., so
sídlom: Nová Osada 805/25, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 45 354 928, právne zastúpený: zselinszky s.r.o., so
sídlom Laurinská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 869 007, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mary
Louise s.r.o., so sídlom: Kresánkova 10, 841 05 Bratislava, IČO: 47 525 967, na odvolanie dlžníka proti uzneseniu
Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/37/2016-103 zo dňa 05.12.2016, takto
rozhodol
Odvolací súd napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 6K/37/2016-103 zo dňa 05.12.2016, p o t v r d
zuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.
1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje sa nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Nesplnenie
náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).
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V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje sa nesprávne (dovolacie dôvody)
a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok
odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 28.2.2017
JUDr. Lýdia Noskovičová, predsedníčka senátu
K005371
Spisová značka: 2K/43/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Andrea Žilincová, nar.
25.03.1972, bytom Brezová 721, 900 42 Dunajská Lužná, správcom ktorého je: JUDr. Dušak Repák, so sídlom
kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 404, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Dušak Repák, so sídlom kancelárie Krížna 47, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S 404, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005372
Spisová značka: 3K/8/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Bohdana Machajová, nar.
23.08.1954, bytom Františkánske námestie 7, 811 01 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Barbora
Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S1465, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1465, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005373
Spisová značka: 8K/2/2015
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Tótha a členov senátu:
JUDr. Beáty Trandžíkovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: P & FACTORING,
s.r.o., so sídlom Plynárenská č. 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 882 140, zastúpeného: JUDr. Martin Bezák, PhD.,
advokát, so sídlom Klincová č. 15, 821 08 Bratislava, o návrhu na vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: CITY
PRESSBURG, s.r.o., so sídlom Sartorisova č. 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414, zastúpeného: Advokátska
kancelária Chabadová, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni č. 13, 831 04 Bratislava, IČO: 36 866 733, o odvolaní
dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/2/2015-457 zo dňa 18.08.2016, pomerom hlasov 3 : 0,
takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I. Odvolací súd uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/2/2015-457 zo dňa 18.08.2016 m e n í tak, že
konkurzné konanie z dôvodu nepreukázania platobnej neschopnosti dlžníka z a s t a v u j e .
II. Dlžníkovi sa n e p r i z n á v a nárok na náhradu trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v
lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval
v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

dňa 2.1.2017
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K005374
Spisová značka: 3K/37/2012

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ILLIM s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo
4, 821 07 Bratislava, IČO: 45 949 131, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie
Kominárska 2,4, 821 07 Bratislava, značka správcu: S 1465, o odvolaní správcu z funkcie správcu,
rozhodol
Súd odvoláva : JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 821 07 Bratislava, značka správcu: S
1465, z funkcie správcu úpadcu: ILLIM s.r.o., so sídlom Vlčie hrdlo 4, 821 07 Bratislava, IČO: 45 949 131.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005375
Spisová značka: 2K/54/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Rácko, nar. 26.12.1975,
bytom Mierová 4, 900 29 Nová Dedinka, správcom ktorého je: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1364, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
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

Súd priznáva správcovi: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811
02 Bratislava, zn. správcu: S 1364, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005376
Spisová značka: 6K/7/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: C & R Developments s. r. o., so sídlom Jankovcova
1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 271 87 179, zastúpený: Bird & Bird s.r.o. advokátska
kancelária, so sídlom Prievozská 4D, blok E, 821 09 Bratislava, IČO: 44 275 862, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: ARTisti & Co s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 45 998 612
rozhodol
Súd vyzýva dlžníka - ARTisti & Co s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 45 998 612, aby sa
do 20 dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa
možnosti vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby
predložil
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania podľa
§ 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005377
Spisová značka: 4K/8/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OZ Energie, a.s., so sídlom
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 310 720, správcom ktorého je: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom
kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, uznesením zo dňa 29.12.2016, č.k. 4K/8/2017 - 895, potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 3 708,95 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
21.01.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005378
Spisová značka: 2R/3/2010
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEANDER PARK, s.r.o., so
sídlom Jegorovova 14072/29, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 417 351, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17933/S, správcom ktorého je Prvá arbitrážna k. s., so sídlom
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Prof. Sáru 5, uznesením č. k. 2R 3/2010 - 1197 zo dňa 07. 02. 2017 povolil
vstup nového veriteľa - HAJICEK, s.r.o., so sídlom 170 00 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo náměstí 443/6, IČO: 38
513 789 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom 832 37
Bratislava, Tomáškova 48, IČO: 00 151 653. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 03. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005379
Spisová značka: 2K/11/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ONORIA, s. r. o. "v likvidácii", so sídlom 974 01
Banská Bystrica, Komenského 18/B, IČO: 46 640 541, zast. likvidátorom JUDr. Ing. Veronika Škodová, Komenského
18/B, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro , vložka
č. 222013/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - ONORIA, s. r. o. "v likvidácii", so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Komenského 18/B, IČO: 46 640 541
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005380
Spisová značka: 4R/5/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa BioplynSlužby s.r.o., so sídlom Záhradná 8, 962 12 Detva,
IČO: 47 072 032, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23924/S, o
návrhu dlžníka na povolenie reštrukturalizácie, 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
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi BioplynSlužby s.r.o., so sídlom Záhradná 8, 962 12 Detva,
IČO: 47 072 032.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005381
Spisová značka: 2R/8/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry
Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci žalobcu V A V
invest, s.r.o. "v konkurze", so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, správcom ktorého
je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom kancelária Horná 23, 974 01 Banská Bystrica o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Schránková firma s.r.o. so sídlom Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava - Mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 283 134
na vstup do konkurzného konania, o odvolaní Europa SC ZV a.s., Nám. SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808
proti rozhodnutiu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2R/8/2015-4167 zo dňa 6. októbra 2016 takto
rozhodol
I.
Návrh spoločnosti Europa SC ZV a.s., Nám. SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808 na prerušenie
odvolacieho konania o vstupe nového veriteľa Schránková firma s.r.o. so sídlom Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
- Mestská časť Karlova Ves, IČO: 36 283 134 do konkurzného konania, vedeného pod č.k. 2R/8/2015 na majetok
dlžníka V A V invest, s.r.o. Banská Bystrica z a m i e t a.
II.
.

Odvolanie spoločnosti Europa SC ZV a.s., Nám. SNP 63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808 o d m i e t a

Poučenie:
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

dňa 02.02.2017
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K005382
Spisová značka: 2R/9/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01
Kremnica, Dolná 73/14, IČO: 44 801 602, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.
Sro, vložka č. 16589/S, reštrukturalizačným správcom ktorého je LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie 974 01
Banská Bystrica, Pod Urpínom 5, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Dolná 73/14,
IČO: 44 801 602, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 09. 02. 2017, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmene
niektorých zákonov
na svojom
www.justice.gov.sk
II Súd ua ko o
n č ua jdoplnení
e reštrukturalizáciu
dlžníka
PAPwebovom
TRANSsídle:
s.r.o.,
so sídlom 967 01 Kremnica,

73/14, IČO: 44 801 602
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I Súd p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Dolná 73/14,
IČO: 44 801 602, prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 09. 02. 2017, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.
II Súd u k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka PAP TRANS s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Dolná
73/14, IČO: 44 801 602
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005383
Spisová značka: 2K/11/2013
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan Lašut, nar. 18. 10.
1959, bytom 974 11 Banská Bystrica, Tatranská 6330/30, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Andrej
Konkoľ, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-133635/2013 zo dňa 28. 08. 2013 a Dodatku č. 1 zo dňa
14. 11. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 85 090,47 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 3 až 9
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.03.2017
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K005384
Spisová značka: 2K/11/2013
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ivan Lašut, nar. 18. 10.
1959, bytom 974 11 Banská Bystrica, Tatranská 6330/30, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Andrej
Konkoľ, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na základe Zmluvy
o postúpení pohľadávok č. 2/2013/VŠZP-KL zo dňa 07. 10. 2013 a
Dodatku č. 1 zo dňa
09. 12. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 65,76 eura, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 2
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
Vydáva(odvolací
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
odvolateľ domáha
návrh).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.03.2017
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K005385
Spisová značka: 32K/3/2017

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: ISTROMETAL, a.s., so sídlom: Letná 40, 040 01 Košice,
IČO: 36 185 604 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 21.02.2017:
-

doložil návrh na vyhlásenie konkurzu s úradne osvedčenými podpismi,
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. : 32K/3/2017 vo vyššie stanovej lehote.

Poučenie:
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 6.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K005386
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: S Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Tomášikova 17,
821 02 Bratislava, IČO: 35 812 419, zast. Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, 811 02
Bratislava, IČO: 35 724 111, proti dlžníkovi: František Prokop, nar. 06.05.1964, bytom: Barianska ulica 428/11, 076
32 Borša o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: František Prokop, nar. 06.05.1964, bytom:
Barianska ulica 428/11, 076 32 Borša.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Začatie konkurzného konania
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania 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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 7.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K005387
Spisová značka: 26K/69/2016
OZNAM
Spisová značka : 26K/69/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

TRIO STAR s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94, 040 11 Košice, IČO: 36 574 716

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 17.03.2017 o 08.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 06.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005388
Spisová značka: 26K/69/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: TRIO STAR s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94, 040 11 Košice, IČO: 36 574 716 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Nerudova
9, 040 01 Košice, značka správcu: S1683.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005389
Spisová značka: 26K/70/2016
OZNAM
Spisová značka : 26K/70/2016

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

Create group, s.r.o., so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 290 971

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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Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice

proti odporcovi (žalovanému)

Create group, s.r.o., so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 290 971

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 17.03.2017 o 09.30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 06.03.2017

Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005390
Spisová značka: 26K/70/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Create group, s.r.o., so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 290 971 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Advisors k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská
32/2, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1590.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
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.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 6.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005391
Spisová značka: 32K/35/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii,
so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom
kancelárie správcu Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o doplnení rozhodnutia, takto
rozhodol
D o p l ň u j e výrok I. uznesenia Okresného súdu Nitra č.k. 32K/35/2016-169 zo dňa 25.1.2017 takto: a náhradu
hotových výdavkov v sume 836,28 eura.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť ( § 239
Civilného sporového poriadku). Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní
od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a
čoho sa sťažovateľ domáha. 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 Nitra dňa 6.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K005392
Spisová značka: 32K/49/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Vargová, nar. 24.09.1959,
bytom 956 12 Belince 130, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Mgr. Ondreja Brláša, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie 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 6.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník

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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K005393
Spisová značka: 32K/13/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Žaneta Cseriová, nar.
11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom
kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/13/2016-233 zo dňa 7.2.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu Mgr. Žaneta Cseriová, nar. 11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.3.2017.
Okresný súd Nitra dňa 7.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005394
Spisová značka: 32K/52/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského 5, 949 01
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Ivan Kotrla, nar. 17.5.1972, bytom Mojmírovská 498/2, 951 12
Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Kotrla IKO- STAV, s miestom podnikania Mostná 15, 949
01 Nitra, IČO: 41 267 036, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivan Kotrla, nar. 17.5.1972, bytom Mojmírovská 498/2, 951 12
Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Kotrla IKO- STAV, s miestom podnikania Mostná 15, 949
01 Nitra, IČO: 41 267 036.
II.

Ustanovuje správcu Mgr.Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno.

III.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka Ivan Kotrla, nar. 17.5.1972, bytom Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka
pri Nitre, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Kotrla IKO- STAV, s miestom podnikania Mostná 15, 949 01 Nitra,
IČO: 41 267 036, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní
známych veriteľov
dlžníka Ivan Kotrla, nar. 17.5.1972, bytom Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným
menom Ivan Kotrla IKO- STAV, s miestom podnikania Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 41 267 036, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, spôsobom v zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.5.2000.
V.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní od
jeho doručenia a to na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Vydávaodvolania
Ministerstvoplynie
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa zákona
Lehota na podanie
od zverejnenia
tohto uznesenia
v č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005395
Spisová značka: 31K/19/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : MT SHOES, s.r.o., "v likvidácii", so
sídlom Farská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44 762 658, ktorého správcom je Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s., so
sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Konkurzná a reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, z funkcie
správcu
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K005396
Spisová značka: 31K/8/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : ZUBNÁ TECHNIKA spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 129
481, so sídlom Janka Kráľa č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ZUBNÁ
TECHNIKA spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 129 481, so sídlom Janka Kráľa č. 2, 953 01 Zlaté Moravce, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi : ZUBNÁ TECHNIKA spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 34 129 481, so sídlom Janka Kráľa č. 2,
953 01 Zlaté Moravce, predbežného správcu: JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra,
značka správcu: S1676.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

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

14

Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

K005397
Spisová značka: 32K/23/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Turček, nar. 2.4.1976,
bytom Cabanova 1, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom Párovská 26, 949 01
Nitra, uznesením č.k. 32K/23/2012-190 zo dňa 9.2.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu Ing. Peter Turček, nar.
2.4.1976, bytom Cabanova 1, 949 01 Nitra, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2017.
Okresný súd Nitra dňa 7.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005398
Spisová značka: 3CoKR/2/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS,
s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
Richard Kovalčík, nar. 22.10.1974, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Prešov č.k. 1K/25/201546 zo dňa 10.10.2016 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvej inštancie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) /§ 428 C.s.p./.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 31.1.2017
JUDr. Drahomíra Brixiová, predseda senátu
K005399
Spisová značka: 1K/14/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Hirjak servis s.r.o. v konkurze,
so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461 725, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: Hirjak servis s.r.o. v konkurze, so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 36 461
725 pre nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľadomáha
zákona č.(odvolací
200/2011 Z.návrh).
z. o Obchodnom vestníku
považuje za nesprávne
(odvolacie
dôvody)Slovenskej
a čoho sa
odvolateľ
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005400
Spisová značka: 1K/32/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Hotel Gerlach, a.s., so sídlom Hviezdoslavova 2, Poprad 058 01, IČO: 31 716 733
právne zast.: JUDr. Ivan Vanko, advokát, Floriánska 19, 040 01 Košice, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1659,70 eura
zložený dňa 26.07.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka 85/2016
(číslo účtovného dokladu 63/07-16).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005401
Spisová značka: 3K/8/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anna Šoltýsová, nar.
29.09.1968, trvale bytom Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom
kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva Mgr. Slavomíra Kollára, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Daniela Baranová, sudkyňa
K005402
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN 36924 a, zast. Sympatia Legal, s.r.o. so sídlom Plynárenská
7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZD centrum s.r.o., so
sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom kancelárie
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
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pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.

Do
funkcie predbežného
správcu dlžníka ustanovuje:
JUDr.
Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom
kancelárie
Obchodný
vestník 50/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
13.03.2017
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005403
Spisová značka: 2K/7/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Pješčák, nar. 22.10.1968, bytom Štefánikova
69/22, 059 01 Spišská Belá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ondrej Pješčák, nar. 22.10.1968, bytom Štefánikova 69/22, 059 01 Spišská
Belá,
ustanovuje správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01
Poprad,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/7/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
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neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie 17
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uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005404
Spisová značka: 2K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kliment, nar. 19.7.1982, trvale bytom Čs. armády
1597/8, 069 01 Snina, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s miestom podnikania Čs. armády 1597/8,
069 01 Snina, IČO: 46 055 584, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Kliment, nar. 19.7.1982, trvale bytom Čs. armády 1597/8, 069 01
Snina, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s miestom podnikania Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina,
IČO: 46 055 584.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
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dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
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e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
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konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 6.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005405
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Euro Continental Building a. s. v
konkurze so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko, so
sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu obchodnej spoločnosti EURO
ZEDA, s. r. o. so sídlom Cesta na Klanec 74, 841 03 Bratislava, IČO 45 338 914, zastúpený JUDr. Stanislavom
Jakubčíkom, advokátom, so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
Návrh na pristúpenie navrhovateľa - veriteľa EURO ZEDA, s. r. o. so sídlom Cesta na Klanec 74, 841 03 Bratislava,
IČO 45 338 914 do konkurzného konania sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005406
Spisová značka: 22K/3/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Alojz Krajčovič, nar. 18.12.1959, trvale bytom ČSA
333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Alojz Krajčovič, nar.
18.12.1959, trvale bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Alojz Krajčovič, nar. 18.12.1959, trvale bytom ČSA 333/27, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Róbert Fatura so sídlom kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S628.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
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V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej
v súlade s čl. 40 Nariadenia
Rady (ES)
č. 1346/2000 zo dňa 29. mája Deň
2000vydania:
o konkurznom
Obchodný republike,
vestník 50/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
13.03.2017
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/3/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej
ako zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K005407
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Euro Continental Building a. s. v
konkurze so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko, so
sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu obchodnej spoločnosti KOMA
SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra - Mlynárce, IČO 35 941 472, zastúpený JUDr. Petrom
Bartošom, advokátom, so sídlom Kollárovo námestie 9, 811 06 Bratislava, IČO 42 445 990, na pristúpenie do
konkurzného konania, takto
rozhodol
Návrh na pristúpenie navrhovateľa - veriteľa KOMA SLOVAKIA s. r. o. so sídlom Štúrova 140, 949 01 Nitra Mlynárce, IČO 35 941 472 do konkurzného konania sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005408
Spisová značka: 40K/21/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Euro Continental Building a. s. v
konkurze so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko, so
sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu obchodnej spoločnosti EURO
ZEDA, s. r. o. so sídlom Cesta na Klanec 74, 841 03 Bratislava, IČO 45 338 914, zastúpený JUDr. Stanislavom
Jakubčíkom, advokátom, so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
Návrh na pristúpenie navrhovateľa - veriteľa EURO ZEDA, s. r. o. so sídlom Cesta na Klanec 74, 841 03 Bratislava,
IČO 45 338 914 do konkurzného konania sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005409
Spisová značka: 40K/21/2016

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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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Euro Continental Building a. s. v
konkurze so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín, IČO 46 410 376, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko, so
sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333, o návrhu veriteľov 1/ Ing. Vladimíra
Gulíka, nar. 23.11.1964, trvale bytom Zelnica 1513/13A, 911 01 Trenčín a 2/ MUDr. Aleny Gulíkovej, nar. 22.03.1966,
trvale bytom Zelnica 1513/13A, 911 01 Trenčín, zast. Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s. r. o. so sídlom
Piaristická 46/276, 911 40 Trenčín, IČO 36 837 857, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
Návrh na pristúpenie navrhovateľov - veriteľov 1/ Ing. Vladimíra Gulíka, nar. 23.11.1964, trvale bytom Zelnica
1513/13A, 911 01 Trenčín a 2/ MUDr. Aleny Gulíkovej, nar. 22.03.1966, trvale bytom Zelnica 1513/13A, 911 01
Trenčín do konkurzného konania sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005410
Spisová značka: 40K/38/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MINON s. r.
o. so sídlom Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 349 721, za účasti veriteľa Ľuboš Hochel,
nar. 13.04.1968, trvale bytom Okružná 130, 018 51 Nová Dubnica, zast. JUDr. Ján Kanaba, advokát, so sídlom J.
Zemana 3141/101, 911 01 Trenčín, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka MINON s. r. o. so sídlom Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 349 721.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske,
IČO 47 236 329, značka správcu S1571.
III. Ukladá správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom období je
správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu pravidelné
podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných úkonoch
smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 40K/38/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
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doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak
sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005
Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V konkurze uplatňuje svoju
pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo
môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou
rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie
veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce
postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie
práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci
do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť
námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
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podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 15a ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom
(§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto
zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005411
Spisová značka: 40K/63/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO
36 346 055, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce
12, IČO 36 346 055 takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Vladimír Fraňo so sídlom kancelárie Haškova 18,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom, ako aj z majetku,
ktorý predstavuje nárok všeobecnej podstaty z titulu zodpovednosti za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005412
Spisová značka: 40K/18/2016
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Hogaj, nar. 01.01.1969, trvale bytom
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Peter Plško so sídlom kancelárie
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, o žiadosti správcu o schválenie víťaza verejného
ponukového konania, takto
rozhodol
Súd schvaľuje víťaza verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho súpisovú položku majetku
č. 38. pneumatiky zimné 4 ks, súpisová hodnota 90,- eur všeobecnej podstaty a majetku tvoriaceho súpisovú
položku majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a. s. so sídlom Panónska cesta 11, 852
01 Bratislava, IČO 35 704 713 Motorové vozidlo SUZUKI SX4, PD 011 ES výkon 88 kW, farba hnedá metalíza,
dátum prvej evidencie 15.10.2013, súpisová hodnota 8.000,- eur ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku číslo 166/2016 dňa 26.08.2016 pod položkou K019892, obchodnú spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO
a.s. so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO 47 918 101 za ponúknutú sumu 9.000,- eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dátum prvej evidencie 15.10.2013, súpisová hodnota 8.000,- eur ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku číslo 166/2016 dňa 26.08.2016 pod položkou K019892, obchodnú spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO
a.s. so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO 47 918 101 za ponúknutú sumu 9.000,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 6.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005413
Spisová značka: 38K/15/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Novák, nar.
20.11.1952, bydliskom Moyzesova 865/64, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je
obchodná spoločnosť B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220, na návrh správcu uznesením č. k. 38K/15/2015-261 zo dňa
08.02.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K005414
Spisová značka: 38K/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Zderka, nar.
16.12.1976, bydliskom Lipová 6/33, 972 51 Handlová, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so
sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, na návrh správcu uznesením č. k.
38K/3/2015-182 zo dňa 08.02.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K005415
Spisová značka: 38NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Matys, nar. 22.07.1964, bydliskom Hodžova
1479/13, 911 01 Trenčín, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Rastislav Matys, nar. 22.07.1964, bydliskom Hodžova 1479/13, 911 01 Trenčín sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Rastislavovi Matysovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
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 Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005416
Spisová značka: 38NcKR/2/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Lýdia Zurbrűgg, rod. Vartovníková, nar. 3.7.1986,
bydlisko Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce, občan Slovenskej republiky, zastúpená Advokátskou kanceláriou
JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 839 132 o návrhu na
povolenie oddlženia
takto
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Lýdia Zurbrűgg, rod. Vartovníková, nar. 3.7.1986,
bydlisko Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce, občan Slovenskej republiky, zastúpená Advokátskou kanceláriou
JUDr. Andrej Jaroš, spol. s r. o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 839 132 o návrhu na
povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžníčka Lýdia Zurbrűgg, rod. Vartovníková, nar. 3.7.1986, bydlisko Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce sa o
d d l ž u j e.
II. Dlžníčke Lýdii Zurbrűgg, rod. Vartovníkovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
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 Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005417
Spisová značka: 25K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo nám 3, 811
06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Euro Cola s.r.o., IČO: 36 250 112, Rázusova 6,
Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13595/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Euro Cola s.r.o., IČO: 36 250 112, Rázusova 6, Trnava, aby sa v lehote 20 dní od
doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil svoju
platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: Euro Cola s.r.o., IČO: 36 250 112, Rázusova 6, Trnava, 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.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005418
Spisová značka: 25K/1/2017
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č.49, 917 83 Trnava (0338821 511 fax: 033/88 21 191
elektronická adresa : podatelnaOSTT@justice.sk
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Trnava
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Mgr. Spálová 7.3.2017

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 25K/1/2017
VEC
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava, v právnej veci 25K/1/2017 navrhovateľa - veriteľa: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686
930, Hodžovo nám 3, 811 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Euro Cola s.r.o., IČO:
36 250 112, Rázusova 6, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:
13595/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu :
Veriteľ č. 1 : Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930
Veriteľ č. 2 : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., IČO: 35937874
Veriteľ č. 3: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO: 35942436
o termíne pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň
27. 04. 2017 o 08.30 hod., č. d. 244, 1. poschodie, budova Okresného súdu Trnava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

JUDr. Dagmar Valocká
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005419
Spisová značka: 25K/1/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 25K/1/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
žalobcu: Tatra banka, a. s.
žalovaného: Euro cola, s. r. o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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žalobcu: Tatra banka, a. s.
žalovaného: Euro cola, s. r. o.
o vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 27. 04. 2017 o 08.30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 v miestnosti č. dv.: 244 posch.: 1. poschodie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Dagmar Valocká
sudca
V Trnave dňa 7.3.2017
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Miroslava Spálová

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005420
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Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a nVydáva
o v u jMinisterstvo
e do funkcie
správcu:Slovenskej
INSOLVENCY
so sídlom
kancelárievestníku
Hlavná 5931/80,
spravodlivosti
republikySOLUTIONS,
podľa zákona č. k.s.,
200/2011
Z. z. o Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
929 01 Dunajská Streda.
28
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
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Veľké Úľany.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80,
929 01 Dunajská Streda.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
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pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005421
Spisová značka: 36K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta, predbežným správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom
kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 01 Galanta, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4,
924 01 Galanta.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Vieru Novákovú, so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 01
Galanta.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Vieru Novákovú, so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 01
Galanta.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke31
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške
rozdelí
podľa
právneho dôvodu vzniku.
(§ 29 ods.
4 ZKR).
Obchodný vestník
50/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 13.03.2017
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
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.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, Sudca
K005422
Spisová značka: 36K/17/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Zachej, narodená 17.11.1964,
bytom Cesta J. Alexyho 5037/33, 921 01 Banka, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, o výmene správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50, 921 01
Piešťany, IČO: 36 832 006.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
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pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia
32 je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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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 TRNAVA dňa 6.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005423
Spisová značka: 36K/8/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Eva Antálková, nar. 18.12.1965, trvale
bytom Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ing. Eva Antálková, nar. 18.12.1965, trvale bytom Okružná
1025/20, 927 01 Šaľa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005424
Spisová značka: 36K/9/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, trvale bytom Gazdovský rad
44/21, 929 01 Šamorín, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, trvale bytom Gazdovský rad 44/21,
929 01 Šamorín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Sťažnosť môže podať aten,
v koho
neprospech
bolo
uznesenie
vydané
v lehote
dní od doručenia uznesenia na
o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle:15
www.justice.gov.sk
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
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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.
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005425
Spisová značka: 36K/5/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, predbežného správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005426
Spisová značka: 36K/4/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Petráš, nar. 14.09.1972, trvale bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd u s t a n o v u j e v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Petráš, nar. 14.09.1972, trvale
bytom Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, predbežného správcu: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie
919 28 Bučany 258.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005427
Spisová značka: 25K/21/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: ALTAJA s.r.o., IČO: 44 523 823,
Hlavná 14, Šaľa, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č. 25400/T,
správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I.
Súd odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Miroslava Belicu, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 9,
949 01 Nitra.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie: Šoltésovej č. 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36865 265.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005428
Spisová značka: 2K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Mestský basketbalový klub
Ružomberok „v likvidácii“, so sídlom: Poľná 49, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 814 184, uznesením č.k.: 2K/17/2016283 zo dňa 17.01.2017 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 10.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K005429
Spisová značka: 1K/25/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Vnuk, nar. 16.03.1972, Cecílie
Tomašovskej 261/16, 013 02 Gbeľany, správcom ktorého je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404
503.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005430
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: WAND s.r.o., so sídlom J. Rumana
27/14, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 571 965, uznesením č.k.: 2K/20/2016-130 zo dňa 25.01.2017 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 17.02.2017

Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K005431
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: M - Real Invest Plus, s.r.o., so
sídlom Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, na návrh navrhovateľa - veriteľa: VAV Management s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36648353 a účasti pristúpeného veriteľa: VIALE, s.r.o., so
sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36567795, právne zastúpený: ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so
sídlom SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36863645, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom Pri Kysuci 99/77,
010 03 Žilina, IČO: 36735744.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/2/2017. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
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základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k36nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
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elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR ww.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva
mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu
určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veriteľ právo uplatňuje v konkurze rovnako, ako
by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina (§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Za deň
doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
Odvolanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v
listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí
súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.
Odvolanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
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spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K005432
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Karol Zuzík, nar. 17.12.1978, trvale
bytom 1. čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky, o návrhu veriteľa: maloletý Karol Zuzík, nar. 20.10.2003, trvale bytom: 1.
čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky, zastúpený matkou: Miroslava Zuzíková, nar. 12.04.1977, trvale bytom 1. čsl. brigády
43/9, 038 61 Vrútky, zastúpená: Advokátska kancelária ADVOCATUS s.r.o., JUDr. Elena Štefančíková, konateľka,
Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina, IČO: 47 251 727 na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 02.03.2017 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 02.03.2017
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 02.03.2017 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. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
26.04.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva dlžníka, aby sa na
pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: maloletý Karol Zuzík, nar. 20.10.2003, trvale bytom: 1.
čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky, zastúpený matkou: Miroslava Zuzíková, nar. 12.04.1977, trvale bytom 1. čsl. brigády
43/9, 038 61 Vrútky a označeného veriteľa: 1/ Sociálna poisťovňa, so sídlom 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
2/ Daňový úrad, pobočka Martin, Jesenského 23, 036 01 Martin, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka sa koná dňa 26.04.2017 o 09:00 hod na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2,
pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

K005433
Spisová značka: 5K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987,
bytom Čierne 125, 023 13 Čierne, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Advokátska kancelária JUDr. Peter
Strapáč, PhD., s.r.o., so sídlom Májová 1582, 022 01 Čadca, IČO: 50 473 522, o návrhu dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987, bytom Čierne 125, 023
13 Čierne.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: SKP, k.s., so sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01
Žilina, IČO: 44915691.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 5K/1/2017. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické
informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa
tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v
konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva
mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu
určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veriteľ právo uplatňuje v konkurze rovnako, ako
by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
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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pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
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má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 6.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K005434
Spisová značka: 1K/3/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Zvolenská investičná s.r.o., Pri
Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36 634 832, takto
rozhodol

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 3.3.2017 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 3.3.2017
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 3.3.2017 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. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
26.4.2017 o 10:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva dlžníka, aby sa na
pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: VAV HOLD a.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO:
43 904 505 a označeného veriteľa: SANTOSO s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO:
50 195 239, že vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 26.4.2017 o 10:00 hod. na
Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005435
Spisová značka: 2K/1/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 2K/1/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
veriteľa: maloletý Karol Zuzík, nar. 20.10.2003, trvale bytom: 1. čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky, zastúpený matkou:
Miroslava Zuzíková, nar. 12.04.1977, trvale bytom 1. čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky
dlžníka: Karol Zuzík, nar. 17.12.1978, trvale bytom 1. čsl. brigády 43/9, 038 61 Vrútky
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 26. 4. 2017 o 09:00 hod.
na Okresný súd Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudca
V Žiline dňa 7. 3. 2017

POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný
dátum nasledujúci
po zverejnení
predvolania
Obchodnom
vestníku podľa
§ 19 ods. 1
Vydáva Ministerstvo
spravodlivostideň
Slovenskej
republiky podľa
zákona č.v200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
písm. a) bod 1 zákona ač.o 7/2005
v spojení
s §zákonov
199 ods.
4 a §199
ods. sídle:
9 zákona
č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
zmene a Z.z.,
doplnení
niektorých
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).
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Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005436
Spisová značka: 3K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.7.1984, bytom Jaseňová
3216,/11, 010 07 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníčke: Ing. Anna Hanuliaková, nar. 27.7.1984, bytom Jaseňová 3216,/11, 010 07
Žilina.
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 6.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005437
Spisová značka: 2K/7/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Matejčík, nar. 31.10.1991, bytom 029 53 Breza 417, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Igor Matejčík, nar. 31.10.1991, bytom 029 53 Breza 417
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pokračovať vo výkone azabezpečovacieho
práva; tento
účinok
sa nevzťahuje
na www.justice.gov.sk
výkon zabezpečovacieho práva
o zmene a doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle:
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
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právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K005438
Spisová značka: 2K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla
1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01
Liptovský Mikuláš
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K005439
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975,
bytom Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin, adresa na doručovanie: Višňové 544, 013 23 Višňové, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie: Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina.
III. Odvolaný správca je p o v i n n ý poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV. U p o z o rVydáva
ň u j eMinisterstvo
veriteľovspravodlivosti
úpadcu, aby
svoje pohľadávky
odo
dňa zverejnenia
uznesenia
v Obchodnom
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011 Z. tohto
z. o Obchodnom
vestníku
o zmene a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
vestníku prihlasovali u anovoustanoveného
správcu.
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I. Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
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010 0113.03.2017
Žilina.
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III. Odvolaný správca je p o v i n n ý poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV. U p o z o r ň u j e veriteľov úpadcu, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K005440
Spisová značka: 6K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný Vadičov č. 1, 023
45 Horný Vadičov, právne zastúpený: Mgr. Dr. Anton Kušnír, so sídlom kancelárie Jána Reka 13, 010 01 Žilina, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ján Heľo, nar. 11.08.1968, bytom Dolný Vadičov č. 1, 023 45 Horný
Vadičov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky (§ 14 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 7.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca

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

44

Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

K005441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Barta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebeľovce 194, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1971
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S 2K 42/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis:
V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. – časť mzdy za mesiac 01/2017 a 02/2017 vo výške
489,74 EUR (príjem zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý exekúciou);
súpisová hodnota majetku : 489,74 EUR
menovitá hodnota: 489,74 EUR

v Banskej Bystrici dňa 03.03.2017
JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, správca konkurznej podstaty

K005442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
28.októbra 33/1176, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 28K/15/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/15/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrhvšeobecnejpodstaty

Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 11.3.2013 č.k. 28K/15/2013-42 som bol ustanovený správcom
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu úpadcu Ing. Juraj Mikuláš nar. 6.6.1956, bytom 28. októbra 33/1176,
Trenčín, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 53/2013 zo dňa 15.3.2013.
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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Vo veci konkurzného konania úpadcu Ing. Juraj Mikuláš nar. 6.6.1956, bytom 28.októbra 33/1176 Trenčín bol
vydaný rozvrh všeobecnej podstaty , ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 70/2015 zo dňa 14.4.2015 .
Uvedený rozvrh bol schválený zástupcom veriteľov.
Z dôvodu zistenia správcom konkurznej podstaty ďalšieho majetku vo výške 249.-eur. Správca v zmysle zákona o
konkurze a reštrukturalizácií zapísal majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
Vestníku č. 166/2016 zo dňa 26.8.2016 .
Dodatočný výťažok zo všeobecnej podstaty je …........249.-eur .
Rozvrhová časť :
Pohľadávky proti podstate:
Názov veriteľa

prihlásená suma

pomerné rozpočítanie
2,3.-eur

uspokojená suma

1.Slovenská pošta

2,3.-eur

2.správa

12,45.-eur

3.Orange a.s.

7.-eur

7.-eur

7.-eur

0,50 .-eur

0,50.-eur

0,50.-eur

12,45.-eur

poradie

2,3.-eur

písm. c)

12,45.-eur

písm.a)
písm. c)

4.OS Trenčín
0,2% súdny poplatok
5.poplatky v banke

4.-eur

4.-eur

písm. c)

4.-eur

písm.c)

…..........................................................................................................................................................
26,25.-eur

26,25.-eur

26,25.-eur

Pohľadávky proti podstate sú vo výške 26,25.-eur
Na uspokojenie veriteľov zostala čiastka 222,75.-eur
Veritelia úpadcu budú uspokojený pomerne, a to:

1.Exekútorsky úrad Senica , JUDr. Blanka Ružeková: 33,25.-eur......0,63%.................................................0,20.-eur
2.Linde
k.s.784,28.-eur...0,63%...................................................................................................................4,94.-eur

Gas

3.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 5679,96.-eur.........0,63 %…......................................................................35,78.-eur
4.Slovenská konsolidačná
a.s.Bratislava11738,24.-eur
0,63%...................................................................................................................................................................74,31.eur
5..Slovenská republika- Daňový úrad Trenčín 1878,67.-eur 0,63%......................................................11,83.-eur
(Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava )
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6.Sociálna
poisťovňa10346,32-eur
0,63%..................................................................................................................................................................65,18.eur
( Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava )
7.Technické služby mesta Nové mesto nad Váhom 957,04.-eur …0,63% ….................................................6,02.-eur
8.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 150.-eur. 0,63% …..........................................................0,94.-eur
9.Všeobecná zdravotná poisťovňa 3147,24............. 0,63 % …......................................................................19,82.-eur
( Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava )
10. Všeobecná zdravotná poisťovňa 165,06.-eur 0,63% ….............................................................................1,03.-eur
(Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava )
11.Slovenská kancelária poisťovateľov 430.-eur 0,63 % …..............................................................................2,70.-eur

V súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii týmto predkladám návrh na schválenie rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty a súčasne určujem zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína
plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

K005443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 3K/14/2016-S1378 boli
zapísané pohľadávky:
·

veriteľa WM Consulting & Communication, s.r.o., Sad A.Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34127798, s
celkovou prihlásenou sumou vo výške 4850,94 EUR.

JUDr. Marek Letkovský, správca
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K005444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty úpadcu Štefánia Veľasová, nar.05.05.1967, s miestom
podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 44083190, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ust. § 34
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov/ďalej v texte len ZoKR/, ktorá
sa bude konať dňa 21.04.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Námestie slobody 2, 066 01
Humenné(prezentácia veriteľov od 9.30 hod.).
Program schôdze je nasledovný: 1.Otvorenie schôdze verieľov,2.Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného
konania,3.Rozhodovanie o výmene správcu podľa §36 ZKR,4. Voľba zástupcu veriteľov, 5.Rôzne,6. Záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z
obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu s dokladom totožnosti. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc
na zastupovanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 51
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 01/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 42,17 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu
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K005446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Firek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Stanislav Firek, nar. 21.11.1975,
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 doručené správcovi prihláškou pohľadávky
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

Číslo prihlášky Istina

Úroky

1

622,70 EUR 105,25 EUR

22 101,16 EUR

Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania
6,45 EUR

Náklady z uplatnenia

Celková suma
22 835,56 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K005447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V. kolo verejného ponukového konania
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty v súlade so záväzným pokynom Okresného súdu Bratislava
I – ako veriteľského výboru (Uznesenie sp. zn. 2K/13/2014 zo dňa 20.10.2016) vyhlasuje V. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, ako súboru vecí v celkovej sume 1.600,- EUR.

Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok:
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1. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - radiátory
1.1 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x600, kód: PUR 11VK6600, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.2 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x1200, kód: PUR 11VK61200, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.3 popis: radiátor zn. PURMO 22 VK 600 x1200, kód: PUR 22VK61200, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.4 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x900, kód: PUR 11VK6900, 1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.5 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x800, kód: PUR 11VK6800, 6 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.6 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x1000, kód: PUR 11VK61000, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.7 popis: radiátor trubkový KO 450x1290 oblý chróm Thermal Trend, kód: KO 450/1290 chróm, 1 ks, nadobudnutý
v r. 2006
1.8 popis: radiátor trubkový KO 450x940 rovný biely Thermal Trend, kód: KO 450/940,
1 ks, nadobudnutý v r. 2006
1.9 popis: radiátor trubkový KO 450x1640 rovný biely Thermal Trend, kód: KO 450/1640, 1 ks, nadobudnutý v r.
2006
1.10 popis: radiátor zn. PURMO 11 VK 600 x 400, kód: PUR 11VK6400, 1 ks, nadobudnuté v r. 2006
1.11 popis: radiátor zn. PURMO 21S VK 600 x 1000 kód: PUR 11VK61000, 1 ks, nadobudnuté v r. 2006
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 800,- EUR

2. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - rozdeľovače tepla so skrinkou k rozdeľovaču
2.1 popis: HERZ skrinka k rozdeľovaču, šírka 900mm, kód: HZ 1856920, 2 ks, nadobudnuté v r. 2006
2.2 popis: HERZ 1 súprava 8-cest. rozdeľovačov s meračom, príp. G3/4, kód: HZ 1853208, 1 ks, nadobudnutá v r.
2006
2.3 popis: HERZ 1 súprava 6-cest. rozdeľovačov s meračom, príp. G3/4, kód: HZ 1853206, 1 ks, nadobudnutá v r.
2006
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

3. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci - podlahové konvektory
3.1 popis: MINIB COIL T80 2000 podlahový konvektor s ventilátorom OBJ, kód: CRM COIL T80 2000, 1 ks,
nadobudnutý v r. 2007
3.2 popis: MINIB COIL T80 1000 podlahový konvektor s ventilátorom OBJ, kód: CRM COIL T80 1000, 1 ks,
nadobudnutý v r. 2007
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spolu súpisová hodnota hnuteľného majetku je 1.600,00 EUR.

V V. kole verejného ponukového konania bude prijatá najvyššia ponuka záujemcu spĺňajúceho podmienky
verejného ponukového konania.

Podmienky predaja majetku vo verejnom ponukovom konaní:
1. Lehota na podávanie ponúk je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Za prvý deň
tejto lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni, kedy vyjde tento inzerát v Obchodnom vestníku. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok považuje sa za posledný deň lehoty najbližší pracovný deň.
2. Informácie o ponukovom konaní sú k dispozícii u správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefy Dudovičovej, so
sídlom Pernecká 37, 841 04 Bratislava, tel. č. 02/65440660, e-mail: j.dudovicova2@upcmail.sk.
3. Záujemca predloží ponuku s označením predmetu kúpy, kúpnej ceny s dokladom o jej zaplatení v plnej výške,
aktuálny výpis z OR, resp. živnostenský list, u ostatných subjektov meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo, na
adresu správcu JUDr. Jozefa Dudovičová, Pernecká 37, 841 04 Bratislava v zalepenej obálke s označením:
„KONKURZ 2K/13/2014 – Neotvárať “. Každý záujemca môže do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku.
4. Úhradu ponúknutej kúpnej ceny záujemca vykoná pred podaním ponuky na účet úpadcu vedený v Sberbank
Slovensko, a.s., číslo účtu: 3190104508/3100, IBAN: SK62 3100 0000 0031 9010 4508 tak, aby bola pripísaná na
tento účet najneskoršie do 12:00 hodiny dňa, ktorý je podľa bodu 1. dňom posledným na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť doručená najneskôr v lehote určenej v bode 1. na adresu Pernecká 37, 841 04 Bratislava, a to
najneskôr do 12:00 hodiny tohto dňa.
6. Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po dni do kedy bude možné podať ponuku, a to za
prítomnosti minimálne jedného svedka.
7. Ponuky doručené a úhrady kúpnej ceny vykonané po skončení určenej lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené ani zaplatené i keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené.
8. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
9. Ponuka musí obsahovať:
-označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
-označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v tomto inzeráte,
-návrh kúpnej ceny za celý súbor ponúkaných vecí,
-aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 30 dní,
-potvrdenie banky o zaplatení celej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v Sberbank Slovensko, a.s., číslo účtu:
3190104508/3100, IBAN: SK62 3100 0000 0031 9010 4508.
10. Správca vyhodnotí predložené ponuky a určí kupujúceho najneskôr do 7 dní od otvárania obálok a svoje
rozhodnutie oznámi každému záujemcovi písomne. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci
podmienky a ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pričom v V. kole verejného ponukového konania bude prijatá
najvyššia ponuka záujemcu spĺňajúceho podmienky verejného ponukového konania.
11. Správca oznámi dátum a čas vyhodnocovania ponúk spolu s informáciou o počte doručených ponúk Okresnému
súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a umožní
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súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru, minimálne 2 pracovné dni pred vyhodnotením ponúk a umožní
zástupcovi veriteľského výboru účasť na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk (vyhodnocovanie ponúk sa
uskutoční v pracovný deň v čase medzi 08:00 a 14:00 hod).
12. Správca písomne oznámi vybratého záujemcu Okresnému súdu Bratislava I – ako veriteľskému výboru do 3
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk.
13. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľných vecí do 10 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk.
14. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 5 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu do
30 dní odo dňa oznámenia správcu, má správca nárok voči takémuto záujemcovi na zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny ním ponúkanej, ktorú správca odpočíta zo zaplatenej kúpnej ceny a rozdiel vráti záujemcovi.

V Bratislave dňa 08.03.2017
JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K005448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 4/
Opis súpisovej zložky majetku:
Pohľadávka:
Suma 1.087,16 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 1.087,16 €
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z titulu uzatvorenej zmluvy – stornorezervné konto,
pridelené č. MA: 548 907
Dlžník: OVB Allfinanz Slovensko a. s., Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, IČO: 31 361 358
Deň zápisu: 9.2.2017

Súpisová zložka majetku č. 5/
Opis súpisovej zložky majetku:
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Pohľadávka:
Suma: 321,18 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 321,18 €
Právny dôvod vzniku: pohľadávka z titulu uzatvorenej poistnej zmluvy č. 17.001527,
č. poistky: 10899362/6440522, vzniku poistnej udalosti a nároku na poistné
plnenie
Dlžník: MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Pribinova 10,
811 09 Bratislava
Deň zápisu: 3. 3. 2017

K005449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Firek v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Novomeského 190/29, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
1. Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 472,80 EUR

1. Peňažná hotovosť – nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
– 663,88 EUR

1. Peňažná hotovosť – zrážka zo mzdy 364,53 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K005450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
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Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER, s miestom
podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 52, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 - v celkovej prihlásenej sume
pohľadávok vo výške 159.716,26 Eur.
KASATKIN Recovery, k.s.
správca

K005451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: György Csörgö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbový rad 914/3, Gabčíkovo 930 05
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2016 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle bankového účtu .
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 36K/28/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 12/2017 dňa 18. januára 2017, bolo vyhlásené konkurzné konanie na úpadcu György Csörgö, narodený
08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo. V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii ako ustanovený správca v tomto konkurznom konaní oznamujem, že číslo bankového
účtu na ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN : IBAN: SK30 7500 0000 0040 2437
2851
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
Ing. Dagmar Macháčková – správca úpadcu
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K005452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Pavel Láska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kirejevská 33, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/75/2012 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/75/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Mgr. Pavel Láska, nar. 11.02.1964, bytom
Kirejevská 33, 979 01 Rimavská Sobota týmto v súlade s § 28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje doručenie dvoch prihlášok nezabezpečených pohľadávok po základne prihlasovacej
lehote od veriteľa :
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO : 35 776 005
v celkovej prihlásenej sume : 256,38 Eur.
V Banskej Bystrici, dňa 08.03.2017
JUDr. Ing. Tomáš Oravec - správca

K005453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vittek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 23K/33/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku.
Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Jozefa Vitteka , bytom Komenského
837/10, 919 04 Smolenice, nar. 09.12.1964 a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :
Číslo súp.
Názov
Zložky
5

Číslo účtu , popis

Mena

Deň
zápisu

Súpisová hodnota v €

Sberbank Slovensko ,a.s.
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , dôvod
IBAN :
SK18 3100 0000 EUR 28.2.2017
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac január 2017
260,28 €
0010 0021 5743
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K005454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994, JUDr. Peter Frajt, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica týmto
oznamuje, že kaucie vyžadované na účinné popieranie pohľadávok veriteľmi podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii možno skladať v prospech bankového účtu číslo SK43 7500 0000 0009
1370 7553, ktorý je vedený v ČSOB, a.s.. Každá platba kaucie musí byť identifikovaná nasledujúcimi údajmi:
variabilný symbol – číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok, poznámka – priezvisko alebo názov
veriteľa, ktorý popiera pohľadávku. Kauciu vo výške 350,- EUR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia
má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Peter Frajt, správca

K005455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 761 268
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, reštrukturalizačný správca dlžníka Ing. Peter Kováč, s miestom podnikania Karpatská
6592/1, 080 01 Prešov, IČO: 10 761 268 oznamuje veriteľom úradné hodiny kancelárie správcu: pracovné dni
pondelok až piatok od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., adresa: Puškinova 16, 080 01
Prešov, kontaktné údaje na správcu: t. č. 00421 908 313 992 alebo e-mail: pravneporadenstvo@gmail.com.

V Prešove, dňa 07.03.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
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K005456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 209, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €

K005457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2015 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisové číslo: 7
Deň zapísania: 25.02.2017
Druh zložky: iná majetková hodnota - § 38 písm. h) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Opis súpisovej zložky majetku: Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Dôvod zapísania: vlastnícke právo úpadcu
Súpisová hodnota: 500,- EUR

K005458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cyril Benka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
XX X, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.7.1979
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2016 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty č. 1
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sp. zn. 4K/52/2016 – S1753

Cyril Benka, nar. 8. júla 1979, bytom 901 01 Malacky

Iný majetok
Por.
Suma
v Súpisová
Účet
č.
EUR
hodnota v EUR
Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
3.
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka zo mzdy za 1.418,35 1.418,35
mesiac január 2017

4.

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle §72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – zrážka zo mzdy za 739,33
mesiac február 2017

739,33

K005459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milošovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Podháj 2913 / 7, 841 03 Bratislava-Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca úpadcu Pavol
Miločovič, nar.: 30.04.1986, bytom ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku Úpadcu o novú
súpisovú zložku:
Hnuteľné veci:
Číslo
položky

Popis

Počet Výrobné
ks
číslo

1.

Notebook zn. hp
1
Pavilion dv5

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
Úpadcu
hodnota v €

neznámy

1/1

700,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K005460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kováčik CSc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arménska 10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
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Deň vydania: 13.03.2017

Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2014 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K005461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K005462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GASSTAV, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenská 32/546, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 811 196
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

STRABAG Pozemné a
inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Značka na súde

Značka u správcu

2K/22/2012

2K/22/2012 S1374
V Bratislave, dňa 08.03.2017
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Deň vydania: 13.03.2017

VEC: Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty - všeobecná časť

Vo veci konkurzného konania:
Úpadca:

GASSTAV, spol. s r.o.

bytom:

Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob

IČO:

35 811 196

Vážený zástupca veriteľov,

uznesením Okresného súdu Bratislava I., č.k. 2K/22/2012, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.10.2012 bol
vyhlásený konkurz na vyššie uvedeného úpadcu.

Na schôdzi konkurzných veriteľov konanej dňa 07.01.2013 ste boli ustanovení za zástupcu veriteľov.

Dňa 27.01.2017 som v Obchodnom vestníku č. 19/2017 zverejnil oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku
a o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate. V zákonnej lehote do 27.02.2017 žiadna osoba nepodala
námietku podľa § 96 ods. 2 alebo 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu je nasledovný:
a) pohľadávka voči spoločnosti HANT BA, a.s. v sume 763,20 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 763,20 €,
b) pohľadávka voči spoločnosti Bau3Mex a.s. v sume 1.031,36 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 1.031,36 €,
c) pohľadávka z odporovateľného úkonu v sume 4.000 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 4.000 €,
d) pohľadávka voči Ing. Aish Alkord v sume 15.258,66 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 8.071,40 €,
e) zostatok na bežnom účte úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu v sume 199,24 €,
f) nespotrebovaná časť preddavku v sume 670,90 €.

Do doterajšieho čiastkového rozvrhu (13.06.2016) som zahrnul časť výťažku z majetku pod písm. a), b), c) a d) v
sume 12.200 €. Základné údaje tohto čiastkového rozvrhu sú nasledovné:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Suma speňaženia:
2. Suma zahrnutá do čiastkového rozvrhu:
3. Pohľadávky proti podstate zahrnuté do rozvrhu:

Deň vydania: 13.03.2017

13.865,96 €
12.200 €
4.723,73 €

a1) Z toho odmena správcov:

1.349,25 €

a2) Z toho súdny poplatok:

24 €

1. Suma na uspokojenie veriteľov:

7.476,27 €

Do dátumu vyhotovenia uvedeného čiastkového rozvrhu bol speňažený všetok majetok úpadcu. Po vykonaní
čiastkového rozvrhu som vykonal úkony smerujúce k ukončeniu konkurzu a to najmä zabezpečenie archivácie
dokumentácie, vedenie účtovníctva a podanie príslušných daňových priznaní a iných podaní. Účtovníctvo úpadcu
nebolo riadne vedené už pred vyhlásením konkurzu. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb ku dňu
predchádzajúcemu vyhláseniu konkurzu nebolo podané kompletné. Po vyhlásení konkurzu účtovníctvo nebolo
vedené vôbec. Boli len podávané daňové priznania k DPH. Preto bolo potrebné účtovníctvo rekonštruovať a podať
všetky daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb odo dňa predchádzajúceho vyhláseniu konkurzu až
doteraz. Na krytie nákladov spojených s ukončením konkurzu (poštovné, bankové poplatky, cestovné a pod.) som
vyčlenil 50 €.

Do konkurzu prihlásili pohľadávky dvaja veritelia:
a) spoločnosť HANT BA, a.s., výška prihlásenej pohľadávky 2.276,05 €, výška zistenej pohľadávky 2.276,05 €,
b) spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., výška prihlásenej pohľadávky 116.502,49 €,
výška zistenej pohľadávky 86.825,09 €.

Žiaden z veriteľov nepodal žalobu o určenie popretej pohľadávky. Preto sa suma výťažku priradzuje k pohľadávkam
v celkovej sume 88.561,14 €. Čistý výťažok je v sume 384,08 €, t.j. v sume výťažku poníženého o pohľadávky proti
podstate. Suma výťažku určená na uspokojenie pohľadávky veriteľa sa vypočíta nasledovne:

suma zistenej pohľadávky / 88.561,14 € x 384,08 €

Základné údaje tohto konečného rozvrhu sú nasledovné:
1. Suma speňaženia:
2. Suma zahrnutá do čiastkového rozvrhu:
3. Pohľadávky proti podstate zahrnuté do rozvrhu:

14.736,10 €
2.536,10 €
2.152,02 €

a1) Z toho odmena správcov:

189,12 €

a2) Z toho súdny poplatok:

4,50 €

1. Suma na uspokojenie veriteľov:

384,08 €

Týmto Vás žiadam o schválenie tohto končeného rozvrhu v lehote 30 dní od jeho doručenia (§ 101 ods. 1 zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.03.2017

Týmto Vás žiadam o schválenie tohto končeného rozvrhu v lehote 30 dní od jeho doručenia (§ 101 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z.).

S úctou,

JUDr. Michal Mudrák
správca

Prílohy:
1. Konečný rozvrh výťažku - rozvrhová časť
2. Čiastkový rozvrh výťažku zo dňa 13.06.2016
Sp. zn. 2K/22/2012 S1374
Správca: JUDr. Michal Mudrák, Vanorská 100/A, 831 04 Bratislava
V Bratislave, dňa 08.03.2017

Druh majetku

Bližší popis

Suma speňaženia

Zahrnuté do
rozvrhu

Majetok úpadcu, ktorého vťažok je zahrnutý do rozvrhu

pohľadávka

dlžníkom je spoločnosť HANT BA,
a.s., právny dôvod: neuhradená
763,20 €
odmenu za vykonané stavebné
práce – vyhotovenie omietok

91,70 €

pohľadávka

dlžníkom je spoločnosť Bau3Mex
a.s., právny dôvod: neuhradená
odmenu za vykonané stavebné
práce

1 031,36 €

123,92 €

pohľadávka

dlžníkom je Roman Gašparovič,
pohľadávka z úspešného
odporovania právnemu úkonu

2 000,00 €

240,29 €

pohľadávka

dlžníkom je Štefan Gašparovič,
pohľadávka z úspešného
odporovania právnemu úkonu

2 000,00 €

240,29 €

pohľadávka

dlžníkom je Ing. Aish Alkord, právny
dôvod: neuhradená odmenu za
8 071,40 €
vykonané stavebné práce –
vyhotovenie omietok

969,76 €

prostriedky na
bežnom účte

zostatok na bežnom účte úpadcu ku
199,24 €
dňu vyhlásenia konkurzu

199,24 €

nespotrebovaná
časť preddavku

bez nároku správcu na odmenu,
670,90 €
slúži len na krytie nákladov správcu

670,90 €

Spolu

14 736,10 €

2 536,10 €

Právny dôvod pohľadávky

Veriteľ

plnenie prijaté správcom Mgr.
Miroslav Purdeš

plnenie prijaté správcom JUDr.
Michal Mudrák

Pohľadávky proti podstate
Dátum

Dátum úhrady

Dôvod

Výška

Suma na rozvrh

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.03.2017

Dátum
vzniku

Dátum úhrady

Právny dôvod pohľadávky

Veriteľ

Dôvod
priradenia

Výška
Suma na rozvrh
pohľadávky

priebežne

priebežne

rezerva ponechaná na účely
zrušenia konkurzu

JUDr. Michal Mudrák

Existuje len
všeobecná p.

50,00 €

50,00 €

priebežne

priebežne

bankové poplatky

Slovenská sporiteľňa, Existuje len
a.s.
všeobecná p.

53,93 €

53,93 €

14.10.2016 21.10.2016

účtovné služby

Ing. Nadežda
Tesařová

Existuje len
všeobecná p.

1 000,00 €

1 000,00 €

19.12.2016 19.12.2016

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,50 €

1,50 €

14.6.2016

14.6.2016

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

3,10 €

3,10 €

20.7.2016

20.7.2016

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,15 €

1,15 €

29.12.2016 10.1.2017

archivácia

COMMERCE INVEST, Existuje len
s.r.o.
všeobecná p.

848,72 €

848,72 €

podľa
rozvrhu

podľa rozvrhu

súdny poplatok

Okresný súd Bratislava Existuje len
I
všeobecná p.

4,50 €

4,50 €

podľa
rozvrhu

podľa rozvrhu

odmena z rozvrhu

Mgr. Miroslav Purdeš

Existuje len
všeobecná p.

130,93 €

130,93 €

podľa
rozvrhu

podľa rozvrhu

odmena z rozvrhu

JUDr. Michal Mudrák

Existuje len
všeobecná p.

58,19 €

58,19 €

Spolu

2 152,02 €

Uspokojenie veriteľov
Suma určená na uspokojenie veriteľov (suma uspokojenia)

384,08 €

Prihlásená
Zistená suma
suma

Názov veriteľa

Podiel na sume
Miera
uspokojenia (vrátane
uspokojenia
úschovy u správcu)

Úhrada
veriteľovi

Uschovanie u
správcu (§99
ods. 2 ZKR)

2 276,05 €

HANT BA, a.s.

2,57%

0,43%

9,87 €

0,00 €

0,43%

374,21 €

0,00 €

2 276,05 €

116 502,49
86 285,09 €
€

STRABAG Pozemné a inžinierske
97,43%
staviteľstvo s. r. o.

STRABAG Pozemné a
inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A
820 15 Bratislava

Značka na súde

Značka u správcu

2K/22/2012

2K/22/2012 S1374 -363
V Bratislave, dňa 13.06.2016

VEC: Čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty - všeobecná časť

Vo veci konkurzného konania:

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

GASSTAV, spol. s r.o.

bytom:

Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob

IČO:

35 811 196

Deň vydania: 13.03.2017

Vážený zástupca veriteľov,

uznesením Okresného súdu Bratislava I., č.k. 2K/22/2012, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.10.2012 bol
vyhlásený konkurz na vyššie uvedeného úpadcu.

Na schôdzi konkurzných veriteľov konanej dňa 07.01.2013 ste boli ustanovení za zástupcu veriteľov.

Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu je nasledovný:
a) pohľadávka voči spoločnosti HANT BA, a.s. v sume 763,20 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 763,20 €,
b) pohľadávka voči spoločnosti Bau3Mex a.s. v sume 1.031,36 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 1.031,36 €,
c) pohľadávka z odporovateľného úkonu v sume 4.000 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 4.000 €,
d) pohľadávka voči Ing. Aish Alkord v sume 15.258,66 €, z čoho bol dosiahnutý výťažok 8.071,40 €,
e) zostatok na bežnom účte úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu v sume 199,24 €,
f) nespotrebovaná časť preddavku v sume 670,90 €.

Do tohto čiastkového rozvrhu som zahrnul časť výťažku z majetku pod písm. a), b), c) a d). Celkový výťažok z
majetku pod písm. a), b), c) a d) predstavuje sumu 13.865,96 €, do rozvrhu som zahrnul jeho časť v sume 12.200 €.
Každý z týchto výťažkov bol prijatý správcom po konaní prvej schôdze konkurzných veriteľov. Keďže speňažením
bola dosiahnutá nie nepodstatná suma výťažku, mám za to, že sú splnené zákonné aj vecné dôvody na čiastkový
rozvrh. Zvyšok výťažku sa použije na krytie nákladov správcu v súvislosti s ďalšími úkonmi v konkurze.

Do konkurzu prihlásili pohľadávky dvaja veritelia:
a) spoločnosť HANT BA, a.s., výška prihlásenej pohľadávky 2.276,05 €, výška zistenej pohľadávky 2.276,05 €,
b) spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., výška prihlásenej pohľadávky 116.502,49 €,
výška zistenej pohľadávky 86.825,09 €.

Žiaden z veriteľov nepodal žalobu o určenie popretej pohľadávky. Celkovo sa teda suma výťažku priradzuje k
pohľadávkam v sume 88.561,14 €. Čistý výťažok je v sume 7.476,27 €, t.j. v sume výťažku poníženého o
pohľadávky proti podstate. Suma výťažku určená na uspokojenie pohľadávky veriteľa sa vypočíta nasledovne:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.03.2017

suma zistenej pohľadávky / 88.561,14 € x 7.476,27 €

Základné údaje čiastkového rozvrhu sú nasledovné:
1. Suma speňaženia:
2. Suma zahrnutá do čiastkového rozvrhu:
3. Pohľadávky proti podstate zahrnuté do rozvrhu:

13.865,96 €
12.200 €
4.723,73 €

a1) Z toho odmena správcov:

1.349,25 €

a2) Z toho súdny poplatok:

24 €

1. Suma na uspokojenie veriteľov:

7.476,27 €

Týmto Vás ako zástupcu veriteľov žiadam o schválenie tohto čiastkového rozvrhu do 30 dní od jeho doručenia.

S úctou,

JUDr. Michal Mudrák
správca

Prílohy:
1. Čiastkový rozvrh výťažku - rozvrhová časť

Čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu GASSTAV, sídlo: Záhumenná 546/32, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 35 811
196, tvoriaceho všeobecnú podstatu - rozvrhová časť
Sp. zn. 2K/22/2012
S1374
Správca: JUDr. Michal Mudrák, Vanorská 100/A, 831 04
Bratislava
V Bratislave, dňa
13.06.2016
Druh
majetku

Bližší popis

Suma speňaženia

Zahrnuté do
rozvrhu

Majetok úpadcu, ktorého vťažok je zahrnutý do rozvrhu

pohľadávka

dlžníkom je spoločnosť HANT BA, a.s.,
právny dôvod: neuhradená odmenu za
763,20 €
vykonané stavebné práce –
vyhotovenie omietok

671,50 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.03.2017

dlžníkom je spoločnosť Bau3Mex a.s.,
pohľadávka právny dôvod: neuhradená odmenu za 1 031,36 €
vykonané stavebné práce

907,44 €

dlžníkom je Roman Gašparovič,
pohľadávka pohľadávka z úspešného odporovania 2 000,00 €
právnemu úkonu

1 759,71 €

dlžníkom je Štefan Gašparovič,
pohľadávka pohľadávka z úspešného odporovania 2 000,00 €
právnemu úkonu

1 759,71 €

dlžníkom je Ing. Aish Alkord, právny
dôvod: neuhradená odmenu za
pohľadávka
vykonané stavebné práce –
vyhotovenie omietok

8 071,40 €

7 101,64 €

13 865,96 €

12 200,00 €

Veriteľ

Dôvod
priradenia

Výška
Suma na rozvrh
pohľadávky

Spolu

plnenie prijaté správcom Mgr.
Miroslav Purdeš

plnenie prijaté správcom JUDr.
Michal Mudrák

Pohľadávky proti podstate
Dátum
vzniku

Dátum
úhrady

7.6.2013

21.10.2013 paušálna odmena do 1. schôdze

Mgr. Miroslav Purdeš

Existuje len
všeobecná p.

2 323,57 €

2 323,57 €

19.2.2016

24.3.2016

náhrada trov konania

Ing. Aish Alkord

Existuje len
všeobecná p.

367,24 €

367,24 €

19.2.2016

24.3.2016

náhrada trov štátu

SR - Okresný súd
Bratsislava V

Existuje len
všeobecná p.

226,89 €

226,89 €

priebežne

priebežne

bankové poplatky

Slovenská sporiteľňa,
a.s.

Existuje len
všeobecná p.

246,37 €

246,37 €

19.10.2012 19.10.2012 poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,00 €

1,00 €

23.10.2012 23.10.2012 poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,00 €

1,00 €

20.11.2012 20.11.2012 poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,00 €

1,00 €

26.11.2012 26.11.2012 poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,40 €

1,40 €

31.12.2012 31.12.2012 poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

2,00 €

2,00 €

7.1.2013

7.1.2013

náklady 1. schôdze

Mgr. Miroslav Purdeš

Existuje len
všeobecná p.

20,00 €

20,00 €

15.1.2013

15.1.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,50 €

1,50 €

22.1.2013

22.1.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

2,80 €

2,80 €

24.1.2013

24.1.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,10 €

1,10 €

30.1.2013

30.1.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

2,00 €

2,00 €

30.4.2013

30.4.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,00 €

1,00 €

30.4.2013

30.4.2013

analýza účtovníctva

IK consulting, s.r.o.

Existuje len
všeobecná p.

120,00 €

120,00 €

20.5.2013

20.5.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,00 €

1,00 €

25.6.2013

25.6.2013

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,00 €

1,00 €

priebežne

priebežne

cestovné

Mgr. Miroslav Purdeš

Existuje len
všeobecná p.

19,88 €

19,88 €

Právny dôvod pohľadávky

Existuje len
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11.5.2015

11.5.2015

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,15 €

1,15 €

7.8.2015

7.8.2015

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,15 €

1,15 €

20.11.2015 23.3.2016

cestovné na pojednávanie

JUDr. Michal Mudrák

Existuje len
všeobecná p.

5,13 €

5,13 €

4.12.2015

4.12.2015

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,15 €

1,15 €

28.1.2016

28.1.2016

poštovné

Slovenská pošta, a.s.

Existuje len
všeobecná p.

1,15 €

1,15 €

podľa
rozvrhu

podľa
rozvrhu

Existuje len všeobecná p.

Okresný súd Bratislava I súdny poplatok 24,00 €

podľa
rozvrhu

podľa
rozvrhu

Existuje len všeobecná p.

Mgr. Miroslav Purdeš

odmena z
rozvrhu

958,80 €

958,80 €

podľa
rozvrhu

podľa
rozvrhu

Existuje len všeobecná p.

JUDr. Michal Mudrák

odmena z
rozvrhu

390,45 €

390,45 €

Spolu

24,00 €

4 723,73 €

Uspokojenie veriteľov
Suma určená na uspokojenie veriteľov (suma uspokojenia)

7 476,27 €

Prihlásená Zistená
suma
suma

Názov veriteľa

Podiel na sume
uspokojenia (vrátane
úschovy u správcu)

Miera
uspokojenia

Úhrada
veriteľovi

Uschovanie u
správcu (§99 ods.
2 ZKR)

2 276,05 €

HANT BA, a.s.

2,57%

8,44%

192,14 €

0,00 €

97,43%

8,44%

7 284,13 €

0,00 €

2 276,05 €

116 502,49
STRABAG Pozemné a inžinierske
86 285,09 €
€
staviteľstvo s. r. o.

K005463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Paula Černická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle § 31 ZKR boli do zoznamu pohľadávok dňa 08.03.2017 zapísané nasledovné pohľadávky, ktoré boli
prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35792752, celková
suma 2.359,16 EUR, z toho istina 2.359,16 EUR.
V Humennom, 08.03.2017
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - správca
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K005464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Liptajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 47/1, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2016 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie banového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40K/59/2016 zo dňa 23.1.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku OV č. 19/2017 dňa 27.1.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Marianna Liptajová nar.
11.12.1978 bytom Školská 47/1 Oslany, 972 47.
V zmysle ustanovenia § 32 ods.7 písm. b/ Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že číslo účtu na ktorý je možno zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je:
IBAN: SK49 7500 0000 0040 2400 5170
Vedený v peňažnom ústave Československá obchodná banka a.s.
Pre zahraničných veriteľov: SK49 7500 0000 0040 2400 5170
SWIFT: CEKOSKBX
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 32 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky
písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu,
inštitúcie alebo agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou
alebo agentúrou Európskej únie.
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 alebo 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.

V Považskej Bytrici dňa 8.3.2017
JUDr. Ján Súkeník, správca
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K005465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heinz-Joachim Meyer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 74D, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2012 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie dorucenia prihlášok pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Berliner Volksbank eG, Budapester Strasse 35, 10787 Berlin, SRN
Celková prihlásená suma: 1 047 950,20 EUR a 196 157,88 EUR
V Bratislave, dňa 8.3.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K005466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Jarabik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku.
Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil podľa § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Ivan Jarabik
nar.28.11.1970,Kátlovce 42 ,919 55 Kátlovce, a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :
Číslo súp.
Názov
Zložky
32

Sberbank Slovensko a.s. IBAN : SK22
3100 0000 0010 0016 2418

Deň
zápisu

Súpisová
hodnota v €

Popis

Mena

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac
január2017

EUR 8.2.2017 310,25 €

K005467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Matúš
Pavelka, nar. 26.09.1988, trvale bytom Manckovičova 62/2,920 01 Hlohovec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/35/2016, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

6.

Tatra Banka, a. s.

2936141934/1100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 02/2017

197,00 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K005468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kántorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 206, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku.
Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Helena Kántorová , bytom Kolónia
206,930 35 Michal na Ostrove, nar. 09.08.1958, a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :

Číslo súp.
Názov
Zložky

11

Číslo účtu , popis

Mena

Deň
zápisu

Súpisová hodnota v €

Sberbank Slovensko
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , dôvod
,a.s.
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac január
EUR 17.2.2017
IBAN :SK04 3100
213,44 €
2017
0000 0010 0016 2354
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K005469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S150
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Celková
p.č. Označenie
suma
3.
4.

iná
majetková 3524,52
hodnota
iná
majetková 0,07
hodnota

Popis
inej
majetkovej
Súpisová
hodnoty (prípadne
Mena
hodnota
verejný register, v ktorom je
majetku
evidovaná)

Dlžník /
získané od

Deň
Zápisu

EUR Zaistená peňažná hotovosť

3524,52

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

08.02.
2017

EUR Zrušenie súkr. účtu

0,07

Peter Cmarko, Lúčna 197/80,
Sebedražie, Slovenská republika

972

05 08.02.
2017

K005470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cmarko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/8/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/8/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku

( v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok fyzickej osoby v znení príslušných ustanovení zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

( 40K/8/2016 )
I.
Správca, úpadca, súd

správca:

Mgr. Branislav Zemanovič
Piaristická 44
911 01 Trenčín
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Slovenská republika
IČO: 41 441 770
vedený v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka
správcu: S 1510

úpadca:

Peter Cmarko
Lúčna 197/80
972 05 Sebedražie
Slovenská republika
dátum narodenia: 26.09.1981

adresát:

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 01 Trenčín
Slovenská republika

vyhotovené:

v Trenčíne, dňa 08.02.2017

II.
Všeobecná časť

2.1
Uznesením Okresného súdu Trenčín, zo dňa 13.05.2016, číslo konania: 40K/8/2016 vydaným
v právnej veci navrhovateľa Peter Cmarko, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika, dátum
narodenia: 26.09.1981 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, došlo k vyhláseniu konkurzu na
majetok fyzickej osoby: Peter Cmarko, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie, Slovenská republika, dátum
narodenia: 26.09.1981 a došlo k ustanoveniu fyzickej osoby: Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770, zapísanej v Zozname správcov,
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510, do funkcie správcu
daného úpadcu.

2.2

Do konkurzného konania úpadcu sa v základnej prihlasovacej lehote prihlásili veritelia:

-

Slovenská sporiteľňa, a.s.
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-

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

-

CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s.

Deň vydania: 13.03.2017

Do konkurzného konania úpadcu sa po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihlásili veritelia:

-

Prima banka Slovensko, a.s.

-

Profi Credit Slovakia, a.s.

2.4

Správca pre účely konkurzného konania zriadil bankový účet: IBAN: SK5609000000005113735399.

2.5

Dňa 19.08.2016 sa konala schôdza veriteľov, predmetom ktorej bolo:

-

otvorenie;

-

správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;

-

voľba zástupcu veriteľov;

-

rozhodovanie o výmene správcu;

-

záver.

2.6

Počas schôdze veriteľov nebol za zástupcu veriteľov nikto zvolený.

2.7 V zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky číslo 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
číslo 7/205 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok
fyzickej osoby bola správcovi priznaná odmena vo výške patrí správcovi paušálna odmena 796,66 EUR s
DPH.

2.8

Súdne spory vyvolané konkurzom nie sú žiadne.
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III.
Rozvrhová časť

3.1

Správca zapísal do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) majetok v rozsahu:

suma

iná
majetková
hodnota

1700,00 EUR hotovosť zložená úpadcom

peňažná
663,88
pohľadávka

Mena

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

Označenie

EUR nespotrebovaná časť preddavku

Súpisová hodnota
majetku

Získané od

Deň
Zápisu

1700,00

Peter Cmarko

18.07.
2016

663,88

depozit Okresný súd Trenčín

18.07.
2016

iná
majetková
hodnota

3524,52 EUR Zaistená peňažná hotovosť

3524,52

Hornonitrianske bane

08.02.
2017

iná
majetková
hodnota

0,07

0,07

Peter Cmarko

08.02.
2017

3.2

EUR Zrušenie súkr. účtu

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate pozostáva z pohľadávok tak, ako sú uvedené
v prílohe číslo 1 tohto podania.

3.3 V zmysle § 87 ods. 5 ZKR, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou,
tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku s ktorým
súvisia, ak už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z
výťažku získaného speňažením majetku. Nakoľko úpadca nemá veriteľov zabezpečených pohľadávok,
oddelené podstaty či nutnosť rozpočítavania pohľadávok proti podstate v konkurze nie je daný.
3.4

Jednotlivé súpisové zložky všeobecnej podstaty majetku boli speňažené nasledovne:

Por. číslo

Označenie

Súpisová hodnota majetku / EUR

Speňaženie / EUR

1.

iná
majetková
hodnota

1700,00

1700,00

2.

Peňažná pohľadávka

663,88

663,88

3.

iná
majetková
hodnota

3524,52

3524,52
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0,07

3.5 V zmysle § 20 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro
ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou
za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku“. Správca zabezpečil peňažné prostriedky v mene EUR vo
výške: 5888,47 EUR. Celkový výpočet odmeny správcu:

Právny titul pre výpočet odmeny:
§ 20 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

Výška odmeny:
58,88 EUR bez DPH, t.j. 70,66 EUR s DPH

3.6 Súdny poplatok podľa § 5 ods. 1 písm. e), § 8 ods. 3, položka 5 pís. c) sadzobníka zákona č. 71/1992
Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov správca
vyčísľuje v sume 0,2 % zo sumy 5888,47 EUR, t.j. vo výške 11,50 EUR.

3.7
Predpokladané náklady ukončenia správca predpokladá vo výške 100,00 EUR, ktoré v prípade
nespotrebovania bude prerozdelená veriteľom. Tie by mali pozostávať :

cestovné výdavky súvisia s ukončením konkurzného konania úpadcu, a to najmä
v súvislosti s uzatvorením bankového účtu ( vedeného v SLSP a.s., pobočka OC Laugaricio
Trenčín, t.j. 7,6 km spiatočná cesta ), pričom zároveň, správca doposiaľ voči konkurznému
konaniu neúčtoval vykonané cesty, teda do konkurzného konania pri skončení vyúčtuje náklad:

realizovaný a doposiaľ správcom neuplatnený náklad: cestovné Piaristická
44, Trenčín – Belá 7271, Trenčín – Piaristická 44, Trenčín, vo výške nákladu 2,29
EUR, dôvod cesty – založenie bankového účtu;

realizovaný a doposiaľ správcom neuplatnený náklad: cestovné Piaristická
44, Trenčín – Belá 7271, Trenčín – Piaristická 44, Trenčín, vo výške nákladu 2,30
EUR, dôvod cesty - úprava prístupu do IB po založení bankového účtu;

predpokladaný náklad: cestovné Piaristická 44, Trenčín – Belá 7271, Trenčín
– Piaristická 44, Trenčín, vo výške nákladu 2,30 EUR, dôvod cesty – zrušenie
bankového
účtu
(
pri
predpoklade
zachovania
ceny
palív );

administratívne výdavky – správca doposiaľ neuhrádzal z podstaty náklady spojené
s vedením konkurzu, t.j. výdavky ktoré doposiaľ v prospech konkurzného konania poskytol
z vlastných zdrojov, voči konkurznému konaniu sú vyúčtovávané pri skončení a nie sú súčasťou
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z vlastných zdrojov, voči konkurznému konaniu sú vyúčtovávané pri skončení a nie sú súčasťou
doterajších pohľadávok proti podstate. Uvedené výdavky sú tvorené najmä výdavkami za:

-

kancelársky papier vo výške 6,14 EUR;

-

pákové zakladače vo výške 6,22 EUR;

-

euroobaly vo výške vo výške 6,70 EUR;

-

spinky a náboje do zošívačky vo výške 4,99 EUR;

-

pevné obaly do pákového zakladača vo výške 6,80 EUR;

-

obálky vo výške 4,20 EUR;

-

písacie potreby vo výške 2,45 EUR;

-

rozdeľovače do zakladačov vo výške 4,31 EUR;

-

popisové označovače lepiace vo výške 1,30 EUR;

rezerva na ad - hoc výdavky vo výške 50,00 EUR, ktorá v prípade nespotrebovania bude
prerozdelená veriteľom, správca s ňou počíta z dôvodu právnej opatrnosti a pri zachovaní
odbornej starostlivosti ( napr. na poštové výdavky ).

3.8

Rekapitulačne, konkurzné konanie z pohľadu príjmov a výdavkov je charakterizované:

Výťažok zo speňaženia:
Pohľadávky proti podstate bez odmeny správcu do prvej schôdze
Pohľadávky proti podstate s odmenou správcu do prvej schôdze
Čistý rozdiel medzi konkurznými príjmami a PPP

5888,40 EUR
266,24 EUR
1062,90 EUR
4825,57 EUR

Pohľadávky proti podstate očakávané

100,00 EUR
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Odmena správcu
Súdny poplatok

70,66 EUR
11,50 EUR

Výťažok na prerozdelenie veriteľom:

4706,41 EUR

3.9
Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov, t.j. 4706,41 EUR bude
jednotlivým nezabezpečeným veriteľom vyplatená nasledovne ( do rozpočítania nie sú zahrnuté pohľadávky
prihlásené titulom zmluvných pokút ):

P. č.

Veriteľ

Uspokojované
pohľadávky / EUR

Uspokojenie / EUR

1/C-1 až 1/C-3

Consumer Finance Holding, a.s.

24257,73

1652,13

2/P-1 až 2/P-2

POHOTOVOSŤ s.r.o.

1189,24

81,00

5/P-1 až 5/P-2

Prima banka Slovensko, a.s.

11327,28

771,47

4/P-1 až 4/P-8

PROFI CREDIT SLOVAKIA, s.r.o.

6271,18

427,11

3/S-1 až 5/S-2

SLSP, a.s.

26057,35

1774,70

69102,78

4706,41

SPOLU

3.10 V prípade, že by odo dňa vyhotovenia návrhu rozvrhu výťažku správca zapísal do súpisu všeobecnej
podstaty nový majetok ( napr. kreditné úroky ), tento bude pomerným spôsobom rozdelený medzi veriteľov.

IV.
Poučenie

4.1
V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96, § 97, §98 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem príslušnému orgánu 20
dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

4.2 Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby poštou na adresu kancelárie správcu Mgr.
Branislav Zemanovič, Piaristická 44, 911 01 Trenčín oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu
v tvare IBAN, prípadne aj variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného rozvrhu
výťažku poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.
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V.
Záver

Elektronická verzia tohto podania môže byť súdu poskytnutá na vyžiadanie.

S pozdravom,

Mgr. Branislav Zemanovič
správca úpadcu: Peter Cmarko
sp. zn. konania: 40K/8/2016
konanie vedné pred Okresným súdom Trenčín

sp.zn.40K/8/2016 S 1510

Pohľadávky proti podstate Peter Cmarko, nar. 26.09.1981, Lúčna 197/80, 972 05 Sebedražie

Veriteľ

právny dôvod

Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Mgr. Branislav
odmena správcu
zemanovič
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
JUDr. Danica
Birošová

prenájom priestorov na
schôdzu veriteľov dňa
19.8.2016

Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Mgr. Branislav
náklady vedenia konkurzu
zemanovič
Slovenská sporiteľňa,
bankový poplatok
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Slovenská sporiteľňa,
poplatok za vedenie účtu
a.s.
Mgr. Branislav
odmena správcu - uhradená
zemanovič
priamo z predavku

rozsah
uspokojenia

čas
poradie
uspokojenia uspokojenia

priradená
suma

1,14 € 31.5.2016 1,14 €

1,14 €

31.5.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 31.6.2016 5,90 €

5,90 €

31.6.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 31.7.2016 5,90 €

5,90 €

31.7.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 31.8.2016 5,90 €

5,90 €

31.8.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 30.9.2016 5,90 €

5,90 €

30.9.2016

§ 87 ods. 2

-

132,78
5.10.2016 132,78 €
€

132,78 €

5.10.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 31.10.2016 5,90 €

5,90 €

31.10.2016

§ 87 ods. 2

-

60,00 € 19.8.2016 60,00 €

60,00 €

19.8.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 30.11.2016 5,90 €

5,90 €

30.11.2016

§ 87 ods. 2

-

150,00
29.12.2016 150,00 €
€

150,00 €

29.12.2016

§ 87 ods. 2

-

2,00 € 29.12.2016 2,00 €

2,00 €

29.12.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 31.12.2016 5,90 €

5,90 €

31.12.2016

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 31.1.2017 5,90 €

5,90 €

31.1.2017

§ 87 ods. 2

-

5,90 € 28.2.2017 5,90 €

5,90 €

-

§ 87 ods. 2

-

663,88
5.10.2016 132,78 €
€

132,78 €

5.10.2016

§ 87 ods. 2

-

suma čas vzniku

uhradená
suma

-

odmena správcu

70,66 € -

-

-

-

§ 87 ods. 2

-

-

100,00
rezerva na náklady konkurzu
€

-

-

-

§ 87 ods. 2

-
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-

-

Deň vydania: 13.03.2017
-

§ 87 ods. 2

-

V Trenčíne, dňa
07.02.2017
Mgr. Branislav
Zemanovič, správca
úpadca: Peter
Cmarko
sp. zn.: 40K/8/2016
konanie vedené pred
OS TN

K005471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEMA INVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 476 668
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2014 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení opakovaného 1. kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca úpadcu TEMA INVEST, a.s., Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné, IČO:
36 476 668, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov oznamuje vyhlásenie opakovaného 1. kola
ponukového konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní na
predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty (zverejnený v Obchodnom vestníku 5/2015 pod
značkou K000378) a to:
1. Hnuteľná vec – nákladné vozidlo AVIA, EČ: HE060AS, farba modrá, druh karosérie BA valníková, VIN:
L009998. Súpisová hodnota 300,- eur
2. Hnuteľná vec – nákladné vozidlo FORD EBB NAS, EČ:HE087AE, farba biela, druh karosérie BB skriňová
furgon, VIN: WF0LXXGBVLSU45898. Súpisová hodnota 330,- eur
3. Hnuteľná vec – nákladné vozidlo SUZUKI JIMNY FJB43V, EČ: HE501AL farba modrá metalíza, druh
karosérie BA skriňová, VIN: JSAFJB43V00110487. Súpisová hodnota 400,- eur
4. Hnuteľná vec – osobné vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI 1U SEASVX01FM5, EČ:HE155AP, farba
strieborná metalíza svetlá, druh karosérie AC kombi, VIN: TMBGP21UX42925306. Súpisová hodnota
1.500,- eur
5. Hnuteľná vec – nákladné vozidlo KIA SORENTO JC, EČ:HE606AR, farba čierna, druh karosérie BB
skriňová dodávková, VIN: KNEJC521855362921. Súpisová hodnota 1.500,- eur
6. Hnuteľná vec – nákladné vozidlo HYUNDAI SANTA FE CM/C5D54/A51AZ1, EČ:HE799BR farba biela, druh
karosérie BB skriňová , VIN: KMHSH81WP8U276181. Súpisová hodnota 2.200,- eur.
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Podmienky verejného ponukového konania:
Ponukového konania sa môže zúčastniť záujemca , ktorý má podľa rozhodného práva upravujúceho jeho právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť aspoň v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj spôsobilosť na právne úkony a ktorý spĺňa všetky
nasledujúce podmienky:
- voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR,
na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz podľa ZKR ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom
majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného
práva,
- záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie
podľa zahraničného práva,
- voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch
a exekútorskej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o výkon
rozhodnutia podľa Šiestej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ani
obdobné konanie podľa zahraničného práva,
- záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
Majetok úpadcu sa speňaží ako jednotlivé súpisové zložky hnuteľného majetku. Najnižšia akceptovateľná ponuka je
stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku.
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu vo výške minimálne 30% ponúkanej kúpnej ceny bezhotovostným
prevodom v prospech peňažného účtu úpadcu vedeného v Prima banke Slovensko a.s., pobočka Bardejov, číslo
účtu 3675123002/5600, IBAN: SK48 5600 0000 0036 7512 3002, BIC: KOMASK2X. Za riadne a včas uhradenú
zálohu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na
doručovanie ponúk.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové kolo – 1K/45/2014 - NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim
dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená
do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Náležitosti ponuky:
- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné uviesť
svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú
zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak im bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis
z príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri mesiace.
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná
(štatutárny orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva
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(štatutárny orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva
(plnomocenstvo je povinnou prílohou záväznej ponuky),
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné
vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
-doklad že, záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 30% ponúkanej kúpnej ceny a
to v lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná,
bude vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Vyhodnocovanie ponúk:
Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť ani odvolať.
Otváranie obálok sa uskutoční do troch pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotenie
ponúk sa uskutoční v deň otvorenia obálok.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na tieto kritéria:
- Výška ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok;
- Celková výhodnosť návrhu pre zhodnotenie konkurznej podstaty.

Správca konkurznej podstaty je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak ich po zohľadnení vlastnej odbornej
starostlivosti nebude považovať za výhodné.

S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 30 pracovných dní odo dňa, kedy príslušný orgán uloží správcovi
súhlas s víťaznou ponukou. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek
tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa
započíta na zloženú zálohu. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas
s podmienkou o zmluvnej pokute ako aj jej započítaním voči zloženej zálohe.

K005472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riedel Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
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LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu Jozef
Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Dolnom Kubíne, dňa 06.03.2017
LawService Recovery k.s., správca

K005473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Do všeobecnej majetkovej podstaty sa zapisuje suma vo výške 31 €, za predaj hnuteľného majetku - hodinky,
zapísané v súpise všeobecnej majetkovej podstaty.
Do všeobecnej majetkovej podstaty sa zapisuje suma vo výške 230 €, za predaj hnuteľného majetku - náušnice,
zapísané v súpise všeobecnej majetkovej podstaty.

K005474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hanušovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2015 S 1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky majetku - Iná majetková hodnota
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods.2 zákona č.7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia alebou exekúciou
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-zrážka zo mzdy v mesiaci november 2016 vo výške: 84,61 Eur
-zrážka zo mzdy v mesiaci december 2016 vo výške: 155,33 Eur
-zrážka zo mzdy v mesiaci január 2017 vo výške: 257,19 Eur
-zrážka zo mzdy v mesiaci február 2017 vo výške: 85,29Eur

K005475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Foľk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1106, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2014 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku a o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate
Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu Vladimír Foľk, nar. 31.1.1955, bytom Hviezdoslavova 1106, 980 61
Tisovec, týmto v súlade s § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 3K 10/2014 zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Zoznam pohľadávok bude
veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom
vestníku. Nahliadanie do zoznamu si dohodnite vopred telefonicky na č.: 0903830700 alebo e-mailom:
ak.gregorova@gmail.com
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici, dňa 8.3.2017
Mgr. Alena Gregorová, správca
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K005476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1959
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/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
Oznámenie zámeru správcu zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje, že v konkurznej veci úpadcu: Ing. František Mészáros, nar. 26. 8. 1959, bytom Pod lipami 3684/50, 940
16 Nové Zámky, zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa, Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, číslo pohľadávky v zozname
pohľadávok 4, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty veriteľa, Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť mailom na: bfb@akfiala.sk alebo
telefonicky na č. 0948 966 771.
Nitra 8. 3. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K005477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Hlásniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Lehota 262, 976 81 Horná Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku a o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate
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Ing. Kristián Gregor, správca úpadcu Veronika Hlásniková, nar. 27.11.1990, bytom Horná Lehota 262, 976 81
Horná Lehota, týmto v súlade s § 96 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Zoznam pohľadávok bude
veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu v Obchodnom
vestníku. Nahliadanie do zoznamu si dohodnite vopred telefonicky na č.: 0903830700 alebo e-mailom:
ak.gregorova@gmail.com
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Banskej Bystrici, dňa 8.3.2017
Ing. Kristián Gregor, správca

K005478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kamenská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 898/6, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 22/2015 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 22/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie Súpisov všeobecnej podstaty úpadcu zverejnených v OV 177/2015 dňa 16.09.2015 a v OV 246/2016 dňa
23.12.2016 a to o položku - Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku - nasledovne:
Číslo

Štát, obec, ulica,
Popis bytu /
orientačné číslo
nebytového priestoru
vchodu

Číslo bytu /
nebytového
priestoru

1

byt nachádzajúci sa v Slovenská republika,
č. 23
Bytovom dome
Detva, vchod č. 6

Číslo
poschodia

Spoluvlastnícky
podiel

Katastrálne
územie

Číslo listu
vlastníctva

Súpisné
číslo

4. p.

1/1

Detva

7845

898

byt nachádzajúci sa v Slovenská republika,
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byt nachádzajúci sa v Slovenská republika,
č. 44
Bytovom dome
Detva, vchod č. 34

2. p.

1/10

Deň vydania: 13.03.2017
Detva

7748

892

pokračovanie tabuľky
Pozemok zastavaný
domom, priľahlý
pozemok

Podiel priestoru na
spoločných častiach a
Deň zapísania
Hodnota zapisovaného
Dôvod zapísania majetku do
spoločných zariadeniach majetku do
majetku určená vlastným
súpisu
domu a spoluvlastnícky súpisu
odhadom správcu
podiel k pozemku

Parcela CKN č. 5396 zastavané plochy a
5722/297075
nádvoria vo výmere
836 m²

10.09.2015

LV č. 7845, k. ú.: Detva,
Kúpna zmluva č.V
313/11-707/2011

Parcela CKN č. 3963 zastavané plochy a
5935/297075
nádvoria vo výmere
824 m²

10.09.2015

LV č. 7748, k. ú.: Detva,
Z-482/2010 - 20D/81/2009 D
not 2/2010 - 592/2010

Číslo Súpisová zložka majetku

Umiestnenie
majetku

Tatra banka, a.s.

Výťažok zo
speňaženia
súpisovej zložky
majetku

22 100,00 €

16 300,00 €

2 500,00 €

950,00 €

Deň zapísania
Súpisová
majetku do súpisu hodnota

1

peňažné prostriedky na účte - preddavok na
činnosť správcu uhradený úpadcom a zaslaný
správcovi zo strany konkurzného súdu

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK69 1100
21.12.2016
0000 002937027148

663,88 €

2

peňažné prostriedky na účte - allianz - zánik
poistnej zmluvy

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK69 1100
21.12.2016
0000 002937027148

561,00 €

3

peňažné prostriedky na účte - CONTINENTAL
AUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. mzda

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK69 1100
21.12.2016
0000 002937027148

€

4 502,35

Výťažok zo
súpisovej zložky
majetku

663,88 €

561,00 €

4 502,35 €
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K005479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Greško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 81, 97634 Tajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/76/2015 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/76/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v OV 248/2016 dňa 28.12.2016, a to o položku
- Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku - nasledovne:
Číslo Súpisová zložka majetku

Umiestnenie
majetku

Tatra banka, a.s.

Deň zapísania
Súpisová
majetku do súpisu hodnota

1

peňažné prostriedky na účte - preddavok na
činnosť správcu uhradený úpadcom a zaslaný
správcovi zo strany konkurzného súdu

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK52 1100
0000 0029 3206 21.12.2016
7941

2

vklad v hotovosti

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK52 1100
0000 0029 3206 21.12.2016
7941

Výťažok zo
speňaženia
súpisovej zložky

663,88

663,88 €

€

1 700,00
€

1 700,00 €

K005480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Palubjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefániková 280/19, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1961
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu Dušana Palubjaka, nar. 23.01.1961, bytom
Štefániková 280/19, 059 21 Svit nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí základnej lehoty na
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

87

Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

Štefániková 280/19, 059 21 Svit nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 87,55 EUR;
2. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 87,04 EUR;
3. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 86,47 EUR;
4. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 85,92 EUR;
5. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 85,34 EUR;
6. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 84,67 EUR;
7. pohľadávka veriteľa K – EKONOMIK s.r.o., so sídlom Okružná 24, Svit, IČO: 36 827 258, prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 84,11 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 390/85, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/49/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/49/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, 949 01 Nitra, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.:
037/65 12 745.
V Nitre dňa 08.03.2017
Mgr. Ladislav Barát, správca

K005482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 390/85, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
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Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/49/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/49/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu
Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra v
súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
účet č. 2914996173/1100 vedený v Tatra banka a.s. - číslo účtu v IBAN tvare SK93 1100 0000 0029 1499 6173 /
BIC : TATRSKBX)
variabilný symbol v zložení: číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 32492016 13)
Výška kaucie: 350,- EUR

V Nitre dňa 08.03.2017
Mgr. Ladislav Barát, správca

K005483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu formou
speňaženia podniku Úpadcu, pričom podnik Úpadcu tvoria tieto veci, práva a iné majetkové hodnoty:
Všetky hnuteľné veci v súčasnosti vlastnené úpadcom, a to:
Hnuteľný majetok uvedený pod číslom súpisovej položky č. 1/, 5/-23/ v súpise všeobecnej podstaty, ktorého
aktualizácia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 248/2016 dňa 28. decembra 2016.
Všetky nehnuteľné veci v súčasnosti evidované v katastri nehnuteľností a vlastnené úpadcom
Nehnuteľný majetok uvedený pod súpisovými položkami č. 1-7 v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
úpadcu, ktorým je Coach s.r.o., ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2016 dňa 15.decembra
2016, v zmysle § 77 ods. 6 ZKR po doručení znaleckého posudku č. 23/2017 vyhotovený znalcom Ing. Jaroslav
Fecko, správca opätovne stanovil hodnoty zapísaného majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Coach,
s.r.o., na hodnotu určenú znaleckým posudkom, nakoľko hodnota majetku zapísaného do súpisu nezodpovedala
hodnote uvedenej v súpise, ktorá aktualizácia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 46/2017 dňa 7. marca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnote uvedenej v súpise, ktorá aktualizácia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 46/2017 dňa 7. marca
2017
Všetky pohľadávky, práva a iné majetkové hodnoty vlastnené úpadcom a to:
Peňažné pohľadávky uvedené pod číslom súpisovej položky 2/-4/ v súpise všeobecnej podstaty, ktorý súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 248/2016 dňa 28. decembra 2016.
V súčasnej dobe sa podnik prevádzkuje, pričom prevádzkovanie je z pohľadu finančného vyrovnané, v podniku je
zamestnaných 59 zamestancov.
Správca vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:
Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu JUDr. Miroslava Žitníková, so sídlom Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie LUXOR a.s.
v konkurze NEOTVÁRAŤ„ najneskôr do 7 dní od zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania
v Obchodnom vestníku
Ponukové konanie bude zverejnené okrem obchodného vestníka aj elektronicky na všeobecne dostupnom portáli
realít, resp. www.bazos.sk.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Každý záujemca môže podať len jednu ponuku.
Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 20% z navrhovanej kúpnej ceny na účet Správcu,
a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet Správcu
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať
vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného ponukového konania.
Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet Správcu pripísaná až po
skončení lehoty na predkladanie ponúk.
Prvé kolo ponukového konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca v prvom kole nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky
(vrátane ponúknutia ceny za podnik úpadcu predstavujúcej sumu najmenej 667.000Eur)
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí toto
ponukové konanie (viď nižšie)
a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených v písm.a) a b) bude splnená skôr.
Ponuka musí obsahovať:
1. identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť podnik Úpadcu s odkazom na toto oznámenie o ponukovom
konaní),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za predaj podniku Úpadcu bez označenia, či ide o cenovú ponuku s alebo
bez DPH (nakoľko sa pri predaji podniku o DPH neúčtuje)
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny
na účet Správcu: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK10 0900 0000 0003 6131 4056
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v Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného
ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
v V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvisloti
s jeho participáciou na tomto konaní.
v V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
a zabezpečeného veriteľa, a to v lehote 10 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
v Otváranie obálok pri ponukovom konaní prebehne elektronickou formou a za osobnej prítomnosti
zabezpečeného veriteľa, pričom správca je povinný príslušný orgán informovať o čase a mieste
otvárania obálok najneskôr 5 dní vopred, zachovaná zostane možnosť odmietnuť neprimerane nízku
alebo pochybnú ponuku ako alternatívne ostáva zachovaná možnosť dražby
v Najnižšia ponuka musí predstavovať 100% súpisovej hodnoty, predstavujúcu sumu najmenej
667.000Eur ktorá súpisová hodnota bola správcom aktualizovaná, ktorá aktualizácia bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 46/2017 dňa 7. marca 2017, a to v zmysle vypracovaného znaleckého
posudku
v Správca v deň skončenia lehoty otvorí obálky, ktoré v ten deň pošle elektronicky predsedovi VV,
ktorý ich zašle ďalším členom
v Po vyjadrení členov VV bude vyhlásená víťazná ponuka, resp. budú odmietnuté všetky predložené
ponuky
v Určenie víťaznej ponuky Správca zverejní v Obchodnom vestníku.
v Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu o predaji podniku v lehote 30 dní od oznámenia
víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku.
v Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na účet Správcu najneskôr v deň podpisu
zmluvy o predaji podniku.
v Zložená zábezpeka vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny sa započíta do kúpnej ceny.
v V prípade, že víťazný záujemca v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom
vestníku neuzatvorí zmluvu o predaji podniku a nevloží celú kúpnu cenu na účet Správcu, má sa za to,
že od ponuky odstúpil a zmaril toto ponukové konanie. Finančná zábezpeka vo výške 20% z navrhnutej
kúpnej ceny v takom prípade prepadá v prospech príslušných podstát.
v Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti
zloženú finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
Prevod podniku Úpadcu na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe zmluvy o predaji podniku v zmysle
ust. § 92 ods.2 ZKR, pričom:
·

na kupujúceho s podnikom úpadcu prejdú iba záväzky uvedené v ust. § 92 ods. 2 ZKR,

·

kupujúci nadobudne podnik Úpadcu ako „stojí a leží“.

Bližšie informácie a prípadné obhliadky na telefónnom čísle 042/426 17 44, 042/426 17 45.
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__________________________
JUDr. Miroslava Žitníková
správca úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze

K005484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Ternényová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 44, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 77/2012 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 77/2012
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie Súpisov všeobecnej podstaty úpadcu zverejnených v OV 197/2013 dňa 11.10.2013 a v OV 248/2016 dňa
28.12.2016 a to o položku - Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku - nasledovne:
Číslo Popis
1
2
3
4
5
6

Množstvo

Kosiaci stroj P3
1
Zaklepávací stroj P1
1
Skrinka dielenská
1
Pracovné stoly
2
Elektrický kotol s
1
príslušenstvom, č. 0016
Prietokový ohrievač č. 2602616 1

Číslo Súpisová zložka majetku

1

Rok
výroby
-

Stav
opotrebovanosti
opotrebovaný
opotrebovaný
opotrebovaná
opotrebované

Spoluvlastnícky
podiel
1/1
1/1
1/1
1/1

Súpisová
hodnota
2 000,00 €
300,00 €
10,00 €
320,00 €

-

opotrebovaný

1/1

15,00 €

-

opotrebovaný

1/1

100,00 €

Umiestnenie
majetku

peňažné prostriedky na účte - preddavok na
Tatra banka,
činnosť správcu uhradený úpadcom a zaslaný
a.s.
správcovi zo strany konkurzného súdu

Tatra banka, a.s.

Deň zapísania
majetku do
súpisu

IBAN: SK27 1100
21.12.2016
0000 002911629909

Výťažok zo speňaženia
súpisovej zložky
364,30 €
54,65 €
1,80 €
58,30 €
2,75 €
18,20 €

Súpisová
hodnota

Výťažok zo
speňaženia
súpisovej zložky

663,88 €

K005485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9. mája 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ďurove
Sídlo správcu:
Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: S 546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s 546
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ján Ďurove , správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Kútik, nar. 21.01.1983, bytom 9. mája 23, Banská
Bystrica „ v konkurze, zvoláva v zmysle § 34 ZKoR schôdzu veriteľov na deň 20.04.2017 o 10.00 hodine s miestom
konania : budova Ipeľských tehelní, a.s., ul. Martina Rázusa 29, Lučenec, 8. poschodie - zasadačka.
Prezentácia veriteľov sa začne o 09.45 hod.
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZoKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZoKR
5. Rôzne
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie
na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Lučenci, dňa 07.03.2017

JUDr. Ján Ďurove, správca

K005486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Francisciho 154 / 31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca podstaty úpadcu Miroslav MLYNARČÍK, nar. 03.10.1963, bytom Jána Francisciho 154/31, Levoča, podľa §
34 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov na deň 19.04.2017 o 13,00 hod. v kancelárii správcu na ul. Rázusova 1, 040
01 Košice s týmto programom :
1. Prezentácia a otvorenie schôdze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne a záver
V Košiciach, dňa 08.03.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca podstaty

K005487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Ternényová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 44, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 77/2012 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 77/2012
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Doplnenie Súpisu oddelenej podstaty úpadcu zverejnenej v OV 197/2013 dňa 11.10.2013, a to o položku - Výťažok
zo speňaženia súpisovej zložky majetku - nasledovne:
Číslo Popis Obec Štát
1

Byt

Utekáč

Slovenská
republika

Ulica

Orientačné číslo Číslo
vchodu
bytu

Číslo
poschodia

Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku

-

5

1.p.

2385/38194

10

pokračovanie tabuľky:
Katastrálne
územie

Číslo listu
vlastníctva

Súpisné
číslo

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

Utekáč

532

846

9261

1/1

Súpisová
hodnota
10 000,00 €

Výťažok zo speňaženia súpisovej
zložky
3 000,00 €

K005488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Binka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 446, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/94/2016 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/94/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v konkurznom konaní vyhlásenom na majetok úpadcu : Vladimír Binka č.k. 2K/94/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnuteľné veci - motorové vozidlo
Druh
motorové vozidlo

Typ
Škoda Felícia AC Combi, VIN TMBEFF653T0135935

Rok výroby
1995

Súpisová hodnota
300,00 €

Nehnuteľnosti
Katastrálne územie
Beluša

LV
2865

Parc. č.
3954/500
4387
5397
5534

výmera
1334
854
1557
2695

druh pozemku
OP
OP
OP
OP

spoluvlastnícky podiel
1/6
1/6
1/6
1/6

Beluša

2866

4577

OPL

1/18

Beluša

2867

6233

OPL

1/48

Beluša

2868

2187
2189
2190
2191
2192
2193
2195
2196
2197

938
938
25241
25241
2037
902
1766
2125
869
642
2403
1341
1607

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6

Beluša

2869

5399

3283
3283

OP

1/12

podiel
222,33
142,33
259,50
449,17
1 073,33
52,11
52,11
525,85
525,85
339,50
150,33
294,33
354,17
144,83
107,00
400,50
223,50
267,83
2 282,00
273,58
273,58

súpisová hodnota
134,16 €
85,88 €
156,58 €
271,03 €
647,65 €
31,44 €
31,44 €
317,30 €
317,30 €
204,85 €
90,71 €
177,60 €
213,70 €
87,39 €
64,56 €
241,66 €
134,86 €
161,61 €
1 376,96 €
165,08 €
165,08 €

Celková súpisová hodnota nehnuteľného majetku : 2.538,46 Eur
Ing. Jozef Oravec, správca
v Banskej Bystrici, dňa 08.03.2017

K005489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Gallová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 01 Prievidza III. Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty
V konkurznej veci úpadcu Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, trvale bytom J. Roháča 906/3, Prievidza - Prievidza III
Necpaly , Slovenská republika vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38K/47/2016, správca úpadcu JUDr.
Danica Birošová ,so sídlom Piaristická 46, 911 06 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.

V Trenčíne dňa 08.03.2017

JUDr. Danica Birošová – správca

K005490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Fázik Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. A.Hlinku 614/30, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2014 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC:

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle ust. § 101 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, (ďalej len ako „ZKR“), JUDr. Erik Solár, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Pavol Fázik, nar. 12.10.1951, bytom Tr.A. Hlinku 614/30, 949 01 Nitra, ustanovený
uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn. 31 K/52/2014, zo dňa 10.02.2015, po speňažení majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi veriteľov konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ust. § 101 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota
začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
I.

Všeobecná časť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením sp.zn. 31 K/52/2014, zo dňa 10.02.2015, Okresný súd Nitra vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Súd
otvoril malý konkurz, za správcu ustanovil JUDr. Erika Solára. Uznesenie bolo zverejnené v OV čiastka 32/2015,
dňa 17.02.2015. Konkurz sa považuje za vyhlásený v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR, dňom nasledujúcim, po tom,
čo bolo uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku, tjs. dňa 18.02.2015.
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením správca konkurznej
podstaty začal vykonávať svoju funkciu. Vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal doručené prihlášky veriteľov,
zostavil zoznam pohľadávok, zvolal prvú schôdzu veriteľov, speňažoval a zabezpečoval majetok.
Do konkurzu sa prihlásili celkovo traja veritelia, ktorí si prihlásili pohľadávky vo výške 14 089,57 €. Veritelia mali
postavenie nezabezpečených veriteľov.
Milan Proksa, nar. 11.07.1952, bytom J. Kráľa č. 19, 949 01 Nitra, pohľadávka vo výške 750,-€
Michal Matušík, nar. 25.10.1952, bytom Inovecká 506/3, 949 01 Nitra, pohľadávka prihlásená vo výške 16 336,34 €,
zistená vo výške 12 334,57 €.
Viliam Valach, nar. 15.04.1952, bytom Inovecká 7, 949 01 Nitra, pohľadávka prihlásená vo výške 1000,-€.
Správca v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa konala dňa 19.05.2015, Hotel
PRÉDIUM, 952 01 Vráble, Moravská č. 36, od 10.00 hod. Oznam o zvolaní schôdze veriteľov správca zverejnil
v OV č. 66/2015, dňa 08.04.2015. Schôdze sa nezúčastnil žiadny z veriteľov, správca preto zvolal novú (zvolanie
zverejnené 25.05.2015, OV 97/2015). Schôdza sa konala 16.06.2015. Predmetom schôdze veriteľov bola aj voľba
zástupcu veriteľov, ktorým sa stal Milan Proksa.
Následne správa v zmysle uloženého záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľom, speňažoval majetok
úpadcu. Cenné papiere sa nepodarilo speňažiť v troch kolách súťažného verejného procesu. Oznámenie
o súťažných procesoch bolo zverejnené v OV č. 155/2015, dňa 13.08.2015, OV č.166/2015, dňa 28.08.2015,
a 184/2015, dňa 25.09.2015. Nakoľko súťažného procesu sa nezúčastnil žiadny zo záujemcov, správca v zmysle
uloženého záväzného pokynu zástupcu veriteľov vylúčil tento majetok zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Vylúčenie bolo zverejnené v OV č. 21/2016, dňa 08.03.2016.
Majetok úpadcu pozostával výlučne zo všeobecnej podstaty:
zrážky z dôchodku úpadcu, úhrnné vo výške: 1469,16 €. (Doplnenie súpisových zložiek, zverejnené v OV č.
75/2015, 221/2015, 176/2016, 222/2016 a podaná na zverejnenie 02.03.2017.)
6. Počas konkurzného konania bola všeobecná podstata rozšírená o ďalšiu súpisovú zložku majetku: daňový
preplatok k dani z príjmu fyzickej osoby v sume 63,59 €.
Vymoženie pohľadávky od Romana Michalíčka v sume 1 000,-€
Dar manželky z majetku ktorý nepatrí do BSM v sume 300,-€.
Bankové úroky 0,14 €
Celková výška speňaženého majetku úpadcu 2 832,89 €.
V súlade s ust. § 101 ods. 1 Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“).
V zmysle ust. § 16 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku neskôr ako 18 mesiacov po
vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zverejnený do 36 mesiacov od
vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.
Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR, zverejnil v OV oznam, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate.
Zároveň zverejnil zámer zostaviť rozvrh (zverejnené v OV č. 115/2016, dňa 15.06.2016).
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Rozvrhová časť - Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku

Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu
celkovo vo výške 2 832,89 €.
Ide o nasledovné súpisové zložky majetku.
Zrážky z dôchodku úpadcu v úhrne

1 469,16 €

Vrátenie dani z príjmu

63,59 €

Vymožená pohľadávka

1 000,-€

Dar

300,-€

Bankové úroky

0,14 €

Spolu:

2 832,89 €

A. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate v celkovej výške 1 173,07 € Ide o položky:
Odmena správcu z výťažku (14%)

396,60 €

Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku

5,67 €

Bankové poplatky:

80,50 €

Poštovné:

34,15 €

Cestovné

184,95 €

Poplatky pre banky za súčinnosť

291,20 €

Odmena za administratívne služby

180,-€

Spolu pohľadávky proti podstate:

1 173,07 €.

Predpokladané náklady – budúce pohľadávky proti podstate – ukončenie konkurzu (poštovné, poplatok za
zrušenie bankového účtu, cestovné, archivácia dokumentov), vo výške 50,-€.

Výťažok na uspokojenie veriteľov
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 609,91 €.
Zo zistenej sumy výťažku budú uspokojení štyria veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.
Veriteľ:

konečná zistená suma

%podiel

uspokojenie veriteľa v €

Milan Proksa

750,- €

5,32 %

32,45 €

Michal Matušík

12334,57 €

87,58 %

534,16 €

7,10 %

43,30 €

100%

609,91 €

Vilam Valach
Spolu:

1000 €
14 084,57 €

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

98

Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 4,33 % zo zistenej sumy prihlásených pohľadávok.
A. Rekapitulácia
Celková suma výťažku 609,91 €. Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok
proti podstate 1 223,07 €.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 609,91€.

K005491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brehovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Blatnica č.503, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1964
Obchodné meno správcu:
RESKON, k. s.
Sídlo správcu:
M.R. Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/25/2016 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca RESKON, k.s. , zn. spr: S 1826, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra 27K/25/2016 - 117 zo dňa
28.2.2017 majetok úpadcu : Peter Brehovský, bytom Nitrianska Blatnica č. 503, narodený 21.11.1964, týmto o z
n a m u j e m , že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu vedeného vo veci č.k. 27K/25/2016 v sídle kancelárie správcu na adrese: ul. M. R. Štefanika 4, 940 01 Nové
Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadam podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom:
judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
JUDr. Jaromír Valent, komplementár správcu
V Nových Zámkoch dňa 7.3.2017

K005492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 066 80 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 577
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
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1. Pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 7.383,41 Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 64,- Eur.

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

K005493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bálint ENTER PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 23, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 908 129
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2014 s 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu Štefan Bálint ENTER PLUS, s miestom
podnikania Mierová 23, 982 01 Tornaľa, IČO: 10 908 129, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažkov zaradených do konečného rozvrhu výťažku predstavuje sumu: 11.438,56 Eur.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku predstavuje sumu
4.042,52 Eur, vrátane odmeny správcu z výťažku zo speňaženia majetku a sumy súdneho poplatku.
Celkový výťažok zo všeobecnej podstaty
Pohľadávky proti podstate:
Pomerná časť spoločných pohľadávok proti podstate pre OTP/DÚ BB/VP
Všeobecná podstata
Súdny poplatok
Konečný výťažok

11.438,56 €
1.579,93 €
2.440,11 €
22,50 €
7.396,02 €

Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov po odpočítaní celkovej sumy pohľadávok proti podstate
predstavuje sumu: 7.396,02 Eur.
Správca určil zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, ktorá začína plynúť
dňom nasledujúcim po zverejnení tohto návrhu konečného rozvrhu.

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

K005494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 767/57, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1949
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Jan Gabčo, nar. 12.1.1949 bytom Okružná 767/57, 068 01 Poprad, v súlade
s § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že
po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 6.3.2017 zapísaná do zoznamu pohľadávka
veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č.8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484 v
celkovej sume 311,99 €.
V Humennom 8.3.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K005495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cepko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2015 - S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Ivan Cepko, nar. 08.11.1981, bytom Čsl. armády 149/25, 068 01
Medzilaborce, v súlade s § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlásovanie pohľadávok, bola dňa 6.3.2017
zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35776005 v celkovej sume 66,38 €.
V Humennom 8.3.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K005496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šalaga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kratinova 2353/59, 036 01 Martin-Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2015 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príjem zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty: 555.500,- €
Náklady proti podstate: 60.354,01 €
(vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu)
Čistý výťažok na rozdelenie pre veriteľov predstavuje sumu: 495.145,99 €
Poučenie
V súlade s ust. § 98 ods. 2 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
zverejňujem návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo speňaženia súpisovej položky č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 15 majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, súpis ktorej bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 130/2015 zo dňa 09.07.2015,
doplnený oznámením v Obchodnom vestníku č. 91/2016 zo dňa 12.05.2016, a to v skrátenom znení a určujem
príslušnému orgánu 15 dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
návrhu čiastkového rozvrhu v Obchodnom vestníku. Do návrhu čiastkového rozvrhu výťažku možno nahliadnuť v
kancelárii správcu.
Správca zároveň vyzýva všetkých veriteľov, aby v prípade, ak tak ešte neurobili, oznámili poštou alebo elektronicky
na adresu správcu číslo bankového účtu, na ktorý budú v prípade schválenia konečného rozvrhu výťažku
bezodkladne poukázané finančné prostriedky podľa rozvrhu.
JUDr. Michaela Voleková, správca

K005497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kirková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Alena Kirková, nar. 12. apríla 1955, bytom
Boženy Němcovej 954/29, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje, že zmenila adresu sídla kancelárie z adresy Nám.
SNP 17, 974 01 Banská Bystrica na novú adresu:

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 7. marca 2017
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JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K005498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 430/21, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2014/S 1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA - PREDAJ POHĽADÁVKY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ján Pavlík „v konkurze“, nar.: 14.06.1977, bytom: 1. Mája 430/21, 015 01 Rajec, sp.zn. správc.spisu:
2K/6/2014/S1448, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom veriteľov, vyhlasuje verejné
ponukové konanie na speňaženie nasledovnej peňažnej pohľadávky úpadcu voči jeho dlžníkovi:
Katarína Ďurajková, nar. 11.5.1965, bytom 013 31 Divinka, Lalinok 42 (pôvodne podnikajúca pod obchodným
menom: Katarína Ďurajková – Pneuservis VIKTORIA, IČO: 33 227 306), súpisová hodnota: 24.895,44 EUR s prísl.,
priznaná Rozsudkom Okresného súdu Žilina sp.zn. 19Cb/247/2014-88 zo dňa 12.2.2016 v spojení s Rozsudkom
Krajského súdu Žilina sp.zn. 13Cob/143/2016-138 zo dňa 16.11.2016
Podmienky verejného ponukového konania (VPK):
1. Peňažná pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi sa predáva za najvyššiu ponúkanú odplatu za postúpenie
pohľadávky.
2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Ján Pavlík – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Lenka Maďarová,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VPK v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať, inak sa ňu neprihliada:
a) Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
b) Výšku ponúkanej odplaty za postúpenie pohľadávky úpadcu,
c) Vyhlásenia záujemcu: - že predložená ponuka je záväzná; - že ponúkaná odplata je splatná pred podpisom
zmluvy o postúpení pohľadávky na výzvu správcu; - že súhlasí s podmienky zmluvy o postúpení pohľadávky
vyhotovenej správcom.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou odplatou po udelení súhlasu zástupcom veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Správca neručí za vymožiteľnosť postupovanej pohľadávky.
7. Správca ako aj zástupca veriteľov si vyhradzujú právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky
ponuky.
8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na tel.č.: 0907 479 599, príp. cez e-mail:
lenka@madarova.sk
V Žiline dňa 08.03.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K005499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z KOVO s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájníková 288, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 468 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2014 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty úpadcu: A-Z KOVO s.r.o. „v konkurze“, IČO: 45 468 621,
so sídlom: Hájníková 288, 962 02 Vígľaš, týmto oznamuje, že zmenila adresu sídla kancelárie z adresy Nám. SNP
17, 974 01 Banská Bystrica na novú adresu:

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 7. marca 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Siska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2015 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Slavomír Siska, nar. 18.1.1966, bytom A.
Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že zmenila adresu sídla kancelárie z adresy Nám. SNP 17, 974
01 Banská Bystrica na novú adresu:

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 7. marca 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K005501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szaniszlo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/88/2016 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/88/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZMENE SÍDLA KANCELÁRIE SPRÁVCU

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Imrich Szaniszlo, nar. 12. januára 1948, bytom
Trieda SNP 28, 974 01 Banská Bystrica, týmto oznamuje, že zmenila adresu sídla kancelárie z adresy Nám. SNP
17, 974 01 Banská Bystrica na novú adresu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 7. marca 2017

JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K005502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno,
IČO: 36 527 319, vedenej na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 31K/2/2014, správca úpadcu BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415,
v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO:
31 320 155 a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť e-mailom na:
m.ferjancik@bankruptcy.sk.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K005503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladislav Grešo, bytom Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava,
nar.:
06.03.1971,
týmto
zverejňuje
súpis
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Peňažné
prostriedky
na
bankovom
účte
konkurznej
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
1
700,00
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

podstaty
1/1
EUR
03.03.2017

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K005504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR (ďalej len „úpadca“), v
konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava, pod sp. zn.: 4K/25/2016 oznamuje výsledok 1. kola dražby
majetku úpadcu zverejnenej v OV č. 21/2017, kde dražba, ktorá sa uskutočnila dňa 08.03.2017 o 9:30 v zasadacej
miestnosti spoločnosti LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto bola vyhodnotená ako
neúspešná.
LexCreditor k.s.
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K005505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti TIPSPORT SK,
a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 7.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti TIPSPORT SK,
a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 7.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti TIPSPORT SK,
a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 7.03.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti Slovenský
plynárenský
priemysel,
a.s.
–
preplatok
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 129,54 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 7.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázaná od spoločnosti Stredoslovenská
energetika,
a.s.
preplatok
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 71,65 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 7.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K005506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-MOTORS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/81/2012-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/81/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por. číslo

typ súpis. zložky

popis súpisovej zložky

súpisová hodnota (EUR)

49

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián Jakubík

10,88

50

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián Jakubík

10,88

51

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián Jakubík

12,68

52

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián Jakubík

12,68
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K005507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Vastuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Rudolf Vastuško, nar. 13.02.1972, bytom Nábrežná 1282/5, 060 01
Kežmarok, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 2K/6/2017, oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 08.03.2017

K005508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Vastuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Rudolf Vastuško, nar. 13.02.1972, bytom Nábrežná 1282/5, 060 01
Kežmarok, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
09.06.2017 o 10:00 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, poschodie č. 3.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
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Pri prezentácii sa prítomní preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a
plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 08.03.2017

K005509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OR-LI, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 588 689
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu:
Spisová značka správcovského spisu:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania

OR-LI s.r.o.
Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok
31 588 689
HMG Recovery, k.s.
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
3K 3/2013 S1565
3K 3/2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Hlasujúci členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 - predseda veriteľského
výboru,
2. Slovenská republika- Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina (v zastúpení SK, a.s.)- člen
veriteľského výboru,
3. Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava- člen veriteľského výboru.

Program:
Hlasovanie o Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu v súlade s § 84 a nasl. zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 zo dňa 14.02.2017
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Predseda veriteľského výboru navrhol veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:
Navrhovaný text uznesenia:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 3K 3/2013 vedenom na majetok úpadcu OR-LI s.r.o., so sídlom Dovalovo 555, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 31 588 689 ukladá správcovi HMG Recovery, k.s., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava záväzný pokyn na speňaženie majetku
zapísaného v Obchodnom vestníku č. 29/2017 dňa 10.02.2017, a to konkrétne položka pod súp. č. 32 vyhlásením verejného ponukového
konania. Uvedený majetok bude speňažovaný formou verejného ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za nasledovných
podmienok:
·
I. kolo - za najvyššiu ponuku odsúhlasenú veriteľským výborom,
- v prípade, ak bude I. kolo ponukového konania vyhlásené za neúspešné, správca
uskutoční II. kolo ponukového konania,
·
II. kolo - za najvyššiu ponuku odsúhlasenú veriteľským výborom,
- v prípade, ak bude II. kolo ponukového konania vyhlásené za neúspešné, správca
uskutoční III. kolo ponukového konania,
·
III. kolo - za najvyššiu ponuku odsúhlasenú veriteľským výborom,
- v prípade, ak bude III. kolo ponukového konania vyhlásené za neúspešné, správca
požiada príslušný orgán o uloženie nového postupu pri speňažovaní majetku
úpadcu,
·
oznam o konaní ponukového kola bude zverejnený v Obchodnom vestníku,
·
ďalšie podmienky stanoví SKP v zmysle svojej žiadosti zo dňa 14.02.2017.
Hlasovanie k návrhu:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie k návrhu uznesenia č.1

Slovenská konsolidačná, a.s.

Za

SR-DÚ Žilina (v zastúpení SK, a.s.)

Za

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Za

Veriteľský výbor hlasoval za prijatie uvedeného uznesenia č.1.

Zápisnicu vyhotovil dňa 03.03.2017: Slovenská konsolidačná a.s.

Za správnosť: JUDr. Petronela Drinková

K005510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom
Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479.
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DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba.
Číslo konania: 31K/48/2011, spisová značka správcu 31K/48/2011 S 1235. Správca Mgr. Henrieta Slavkovská,
správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479, vyhlasuje v konkurznej veci
č. k. 31K/48/2011 v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa s právom na oddelené uspokojovanie prvé kolo dražby nehnuteľného majetku zahrnutého v
súpise oddelenej podstaty.
Súpis oddelenej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR číslo 130/2012.
Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu spoločne, nakoľko tvoria jeden
funkčný celok.
Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo
kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Jana Jánošková
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Jany Jánoškovej, Štefánikova 27, Nitra
Dátum konania dražby: 18.4.2017
Čas zahájenia dražby: 10.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 9.30 hod. – 10.00 hod. v mieste konania dražby.
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 9.45 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 3.- €/osoba.
Ide o prvú dražbu.
Cena predmetu dražby: bola zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Jozefom Ďurišom č. 150/2016,
a je 897.158,36 eur
Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti POLYNIT SK, s.r.o., zapísané na liste
vlastníctva č. 7828, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie: Mlynárce, obec:
Nitra, okres: Nitra ako:

STAVBY
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

261

1061/ 10

1

sklad

261

1061/ 11

1

sklad

261

1061/ 23

1

sklad

261

1061/ 24

1

sklad

344

1061/184

18

čistiareň odpad.vôd

345

1061/185

14

kolový mlyn

1061/ 33

20

želez.vlečka

1061/199

20

studňa,ochran.pásmo

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1061/ 10

311

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 11

309

Zastavané plochy a nádvoria
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1061/ 23

669

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 24

190

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 33

1198

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 34

379

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 35

7496

Zastavané plochy a nádvoria

1061/100

68

Zastavané plochy a nádvoria

1061/182

2486

Zastavané plochy a nádvoria

1061/188

2878

Zastavané plochy a nádvoria

1061/189

460

Zastavané plochy a nádvoria

1061/197

232

Zastavané plochy a nádvoria

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie je suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom, t.j. 897.158,36 EUR
Minimálne prihodenie: 1000.- EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 30 000,- EUR.
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet úpadcu: SK15
1111 0000 0067 0157 9008 vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o
podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA POLYNIT, meno,
priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa
13.4.2017. Dražobnú zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr
dňa 13.4.2017. Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 13.4.2017.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň
konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na bankový účet č.: SK15 1111 0000 0067 0157 9008, vedený v UniCredit Bank Slovakia,
a.s., a to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné
číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK POLYNIT, meno, priezvisko, resp. obchodné
meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 7.4.2017 o 14.30 hod. a dňa 10.4.2017 o 10.00 hod. (tel. č: 0911 733
454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
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c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v konkurznej veci číslo konania 31K/48/2011,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15 minút
pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej
zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s potvrdením o zaplatení
do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá vydražiteľovi predmet dražby
na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.
(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 8.3.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca
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K005511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
20

Dátum zápisu
08.03.2017

Popis
Zrážka zo mzdy za 02/2017

Súpisová hodnota
149,12 €

V Bratislave, dňa 08.03.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K005512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLYNIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiarska 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 549 479
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2011 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dražby

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: POLYNIT, s.r.o. so sídlom
Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479.

Správca zverejnil Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu zo dňa 25.1.2017, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2017 zo dňa 30.1.2017.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti POLYNIT SK, s.r.o., zapísané na liste vlastníctva
č. 7828, vedenom Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, pre katastrálne územie: Mlynárce, obec: Nitra, okres:
Nitra ako:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 13.03.2017

STAVBY
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

261

1061/ 10

1

sklad

261

1061/ 11

1

sklad

261

1061/ 23

1

sklad

261

1061/ 24

1

sklad

344

1061/184

18

čistiareň odpad.vôd

345

1061/185

14

kolový mlyn

1061/ 33

20

želez.vlečka

1061/199

20

studňa,ochran.pásmo

PARCELY registra „C“
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

1061/ 10

311

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 11

309

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 23

669

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 24

190

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 33

1198

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 34

379

Zastavané plochy a nádvoria

1061/ 35

7496

Zastavané plochy a nádvoria

1061/100

68

Zastavané plochy a nádvoria

1061/182

2486

Zastavané plochy a nádvoria

1061/188

2878

Zastavané plochy a nádvoria

1061/189

460

Zastavané plochy a nádvoria

1061/197

232

Zastavané plochy a nádvoria

Znaleckým posudkom číslo 150/2016, ktorý vyhotovil znalec Ing. Jozef Ďuriš, Ul. kpt. Nálepku 45, 934 01
Levice, bola stanovená hodnota týchto nehnuteľností.
V súlade s ustanovením § 19 odsek 1 písmena d) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
oznamujem, že z dôvodu opomenutia zaslania oznámenia o konaní dražby vlastníkovi predmetu dražby sa
upúšťa od konania dobrovoľnej dražby určenej na deň 10.3.2017 o 13.30 hod. – prvá dražba.

V Leviciach dňa 8.3.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K005513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra

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

Deň vydania: 13.03.2017

Okresný súd Nitra
31K/17/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Branislav Gajdoš,
nar.: 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany, zvoláva druhú schôdzu veriteľov na deň
04.04.2017 o 8:30 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov začína o 8:15 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj výpis
z obchodného registra/ živnostenského registra nie starší o viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K005514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 136 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA,
s.r.o. – v likvidácii, so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 34 136 347 v súlade s ust. § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty:
Peňažná pohľadávka:

Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
názov dlžníka
číslo
mesto
Barmoš
MUDr.
Barmoš
MUDr.
Barmoš
MUDr.
Barmoš
MUDr.

František

Právny
- Dlžník Dlžník - Suma v
Dlžník - Štát
Mena dôvod
PSČ
IČO
€
vzniku

Dvory
nad
941
Žitavou
František
Dvory
nad
Hlavné nám. 1
941
Žitavou
František
Dvory
nad
Hlavné nám. 1
941
Žitavou
František
Dvory
nad
Hlavné nám. 1
941
Žitavou
Komenského Dvory
nad
Dósa Gejza MUDr.
941
30
Žitavou
Komenského Dvory
nad
Dósa Gejza MUDr.
941
30
Žitavou
Komenského Dvory
nad
Dósa Gejza MUDr.
941
30
Žitavou
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
Hlavné nám. 1

31
31
31
31
31
31
31
01

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

34
219
34
219
34
219
34
219
34
472
34
472
34
472
35
436

060

Faktúra
č.

Splatnosť

97,50 € EUR

2015/028

97,50 €

213,58 € EUR

2015/042

213,58 €

370,87 € EUR

2015/084

370,87 €

33,72 € EUR

2015/097

33,72 €

119,00 € EUR

2015/003

119,00 €

75,87 € EUR

2015/030

75,87 €

175,43 € EUR

2015/044

175,43 €

942 5 135,04
EUR
€

2015/008

5 135,04 €

060
606
606
060
060
060
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DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná
Einsteinova 25 Bratislava 851
poisťovňa, a.s.
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
Molnarova Eleonora
Dvory
nad
Hlavná 1
941
MUDr.
Žitavou
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
31
31
31
31
31
31
31
08
08
08
08
08
08
08
08
08

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
35
436
34
626
34
626
34
626
34
626
34
626
34
626
34
626
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831

942
942

21,47 € EUR

2015/009

21,47 €

622,21 € EUR

2015/010

622,21 €

2015/020

5 305,97 €

2015/021

5,82 €

2015/022

737,83 €

2015/034

5 179,82 €

2015/035

533,13 €

2015/047

4 719,77 €

2015/048

660,49 €

2015/054

4 497,97 €

2015/055

2,18 €

2015/056

409,49 €

2015/067

4 362,13 €

2015/068

502,81 €

2015/075

4 406,12 €

2015/076

4,63 €

2015/077

492,69 €

2015/090

5 477,01 €

2015/091

719,73 €

2015/099

1 257,56 €

2015/100

289,93 €

104,83 € EUR

2015/002

104,83 €

128,02 € EUR

2015/029

128,02 €

96,49 € EUR

2015/041

96,49 €

149,84 € EUR

2015/063

149,84 €

75,47 € EUR

2015/085

75,47 €

92,21 € EUR

2015/094

92,21 €

129,35 € EUR

2015/095

129,35 €

858,16 € EUR

2015/011

858,16 €

73,62 € EUR

2015/012

73,62 €

2015/023

1 129,25 €

2015/024

4,63 €

2015/025

15,54 €

2015/037

1 309,62 €

2015/038

88,37 €

2015/049

1 205,72 €

2015/050

132,17 €

942 5 305,97
EUR
€
942
5,82 € EUR
942

737,83 € EUR

942 5 179,82
EUR
€
942
533,13 € EUR
942 4 719,77
EUR
€
942
660,49 € EUR
942 4 497,97
EUR
€
942
2,18 € EUR
942

409,49 € EUR

942 4 362,13
EUR
€
942
502,81 € EUR
942 4 406,12
EUR
€
942
4,63 € EUR
942

492,69 € EUR

942 5 477,01
EUR
€
942
719,73 € EUR
942 1 257,56
EUR
€
942
289,93 € EUR
060
606
060
060
060
606
606
284
284

284 1 129,25
EUR
€
284
4,63 € EUR
284

Deň vydania: 13.03.2017

15,54 € EUR

284 1 309,62
EUR
€
284
88,37 € EUR
284 1 205,72
EUR
€
284
132,17 € EUR
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UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
UNION zdravotná
Bajkalská 29/A Bratislava 821
poisťovňa, a.s.
Dvory
nad
Végh Pavol MUDr. Hlavná 1
941
Žitavou
Dvory
nad
Végh Pavol MUDr. Hlavná 1
941
Žitavou
Dvory
nad
Végh Pavol MUDr. Hlavná 1
941
Žitavou
Dvory
nad
Végh Pavol MUDr. Hlavná 1
941
Žitavou
Dvory
nad
Végh Pavol MUDr. Hlavná 1
941
Žitavou
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
zdravotná
Bratislava 851
cesta 2
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
Panónska
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republika
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republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
36
831
34
448
34
448
34
448
34
448
34
448
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870,06 € EUR

2015/057

870,06 €

4,75 €

EUR

2015/058

4,75 €

30,06 € EUR

2015/059

30,06 €

931,32 € EUR

2015/069

931,32 €

68,06 € EUR

2015/070

68,06 €

655,45 € EUR

2015/078

655,45 €

31,31 € EUR

2015/079

31,31 €

2015/092

1 422,58 €

2015/093

117,18 €

217,31 € EUR

2015/101

217,31 €

15,54 € EUR

2015/102

15,54 €

116,16 € EUR

2015/031

116,16 €

20,57 € EUR

2015/032

20,57 €

68,24 € EUR

2015/043

68,24 €

93,67 € EUR

2015/062

93,67 €

132,60 € EUR

2015/086

132,60 €

Slovenská
republika

35 937 9 838,20
EUR
874
€

2015/006

9 838,20 €

04

Slovenská
republika

35 937 1 493,28
EUR
874
€

2015/007

1 493,28 €

04

Slovenská
republika

35 937 9 973,36
EUR
874
€

2015/017

9 973,36 €

04

Slovenská
republika

35 937
10,93 € EUR
874

2015/018

10,93 €

04

Slovenská
republika

35 937 1 391,11
EUR
874
€

2015/019

1 391,11 €

04

Slovenská
republika

35 937 11
EUR
874
093,91 €

2015/033

11 093,91 €

04

Slovenská
republika

35 937 1 221,69
EUR
874
€

2015/036

1 221,69 €

04

Slovenská
republika

35 937 9 045,88
EUR
874
€

2015/045

9 045,88 €

04

Slovenská
republika

35 937 1 695,04
EUR
874
€

2015/046

1 695,04 €

04

Slovenská
republika

35 937 8 967,40
EUR
874
€

2015/052

8 967,40 €

04

Slovenská
republika

35 937
836,18 € EUR
874

2015/053

836,18 €

04

Slovenská
republika

35 937 10
EUR
874
659,57 €

2015/065

10 659,57 €

04

Slovenská
republika

35 937 2 202,28
EUR
874
€

2015/066

2 202,28 €

04

Slovenská
republika

35 937 8 205,41
EUR
874
€

2015/073

8 205,41 €

Slovenská

35

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
31
31
31
31
31

284
284
284
284
284
284

284 1 422,58
EUR
€
284
117,18 € EUR
284
284
060
060
060
606
060

937 1 355,67
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Panónska
cesta 2

Bratislava

851 04

Slovenská
republika

35 937 1 355,67
EUR
874
€

2015/074

1 355,67 €

Panónska
cesta 2

Bratislava

851 04

Slovenská
republika

35 937 8 659,07
EUR
874
€

2015/087

8 659,07 €

Panónska
cesta 2

Bratislava

851 04

Slovenská
republika

35 937
2,48 €
874

EUR

2015/088

2,48 €

Panónska
cesta 2

Bratislava

851 04

Slovenská
republika

35 937 1 674,67
EUR
874
€

2015/089

1 674,67 €

Panónska
cesta 2

Bratislava

851 04

Slovenská
republika

35 937 2 710,18
EUR
874
€

2015/098

2 710,18 €

Panónska
cesta 2

Bratislava

851 04

Slovenská
republika

35 937
491,66 € EUR
874

2015/103

491,66 €

Mgr. Ondrej Brláš, správca

K005515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 /10, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o.v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO:
46 926
666
_________________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 8.3.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) Predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) Člen VV: Miroslav Lehuta, zastúpený advokátom
3) člen VV: UNIVERZÁL – Ondrejovič, s.r.o Nové Mesto nad Váhom, , zastúpený advokátom

Program:
1) Otvorenie
2) Udelenie súhlasu k odpredaju hnuteľnej veci zapísanej v OV č. 246/2016 pod položkou číslo 2 úpadcu STA
–PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666 a to motorového vozidla - Citroen Berlingo,
VIN: VF 77J9HPOCJ676848 za ponúknutú kúpnu cenu 6400,- EUR kupujúcemu - veriteľovi UNIVERZÁL –
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN: VF 77J9HPOCJ676848 za ponúknutú kúpnu cenu 6400,- EUR kupujúcemu - veriteľovi UNIVERZÁL –
Ondrejovič s.r.o., Vinohradnícka 953/35, Nové mesto nad Váhom. IČO: 46 926 666.
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
K bodu 2) Udelenie súhlasu k odpredaju hnuteľnej veci zapísanej v OV č. 246/2016 pod položkou číslo 2 úpadcu
STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666 a to motorového vozidla - Citroen
Berlingo, VIN: VF 77J9HPOCJ676848 za ponúknutú kúpnu cenu 6400,- EUR kupujúcemu - veriteľovi
UNIVERZÁL – Ondrejovič s.r.o., Vinohradnícka 953/35, Nové mesto nad Váhom. IČO: 46 926 666.
:V zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. e) ZKR príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn ako
postupovať, ak ide o speňaženie majetku odplatným prevodom na osobou spriaznenú so správcom, osobu
spriaznenú s úpadcom, veriteľa prihlásenej pohľadávky alebo osobu spriaznenú s veriteľom prihlásenej
pohľadávky.
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V súvislosti s uvedeným dňa 23. 02.2017 požiadal správca VV v zmysle § 83 ods. 1 písm. e) ZKR ako postupovať
pri prevode majetku – predaji osobného motorového vozidla Cintroen Berlingo VIN VF 77J9HPOCJ676848 na
osobu veriteľa prihlásenej pohľadávky. Správca vyhodnotil ako najvyššiu ponuku podanú spoločnosťou
UNIVERZÁL – Ondrejovič s.r.o. Nové mesto nad Váhom, ktorý predložil ponuku vo výške 6400,- EUR..
Hlasovanie o udelenie súhlasu k odpredaju hnuteľnej veci zapísanej v OV č. 246/2016 pod položkou číslo 2
úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666 a to motorového vozidla Citroen Berlingo, VIN: VF 77J9HPOCJ676848 za ponúknutú kúpnu cenu 6400,- EUR kupujúcemu - veriteľovi
UNIVERZÁL – Ondrejovič s.r.o., Vinohradnícka 953/35, Nové mesto nad Váhom. IČO: 46 926 666.

Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle
§ 38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o. v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO: 46 926 666
udeľujú súhlas k odpredaju hnuteľnej veci zapísanej v OV č. 246/2016 pod položkou číslo 2 úpadcu STA –PA s
r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666 a to motorového vozidla - Citroen Berlingo, VIN:
VF 77J9HPOCJ676848 za ponúknutú kúpnu cenu 6400,- EUR kupujúcemu - veriteľovi UNIVERZÁL – Ondrejovič
s.r.o., Vinohradnícka 953/35, Nové mesto nad Váhom. IČO: 46 926 666
Za: 3 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave 8.3.2017

Predseda VV zaviazal správcu , aby

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K005516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dňa 08.03.2017 vyhotovil súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Súpisová zložka majetku por. č. 1:
Peňažná pohľadávka: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia
konkurzu na majetok fyzickej osoby v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 ZKR v spojení s ustanovením § 7 ods. 1
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, zložený Úpadcom v prospech
Okresného súdu Žilina; Celková suma (aj mena): 663,88 EUR; Súpisová hodnota (aj mena): 663,88 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3847 o výmere: 1.133 m2, druh pozemku: záhrady, zápis
na LV č. 11645, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres: Čadca, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 72,91 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 3:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3848 o výmere: 355 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, zápis na LV č. 11645, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 22,84 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 4:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3849 o výmere: 544 m2, druh pozemku: orná pôda, zápis
na LV č. 11645, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres: Čadca, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 35,- EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka majetku por. č. 5:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 8795/1 o výmere: 73 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty, zápis na LV č. 11645, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 0,75 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 6:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 8795/2 o výmere: 2.403 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty, zápis na LV č. 11645, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 24,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 7:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 8795/6 o výmere: 1.208 m2, druh pozemku: trvalé trávne
porasty, zápis na LV č. 11645, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 12,38 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 8:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 7487/1 o výmere: 190.201 m2, druh pozemku: orná pôda,
zápis na LV č. 6733, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres: Čadca, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/36; Súpisová hodnota (aj mena): 679,96 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 9:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 7487/3 o výmere: 4.719 m2, druh pozemku: orná pôda,
zápis na LV č. 6735, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres: Čadca, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/36; Súpisová hodnota (aj mena): 16,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 10:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 8218/1 o výmere: 79.917 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zápis na LV č. 7177, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou,
okres: Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/8; Súpisová hodnota (aj mena): 1.285,66 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 11:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 8451/1 o výmere: 575.022 m2, druh pozemku: lesné
pozemky, zápis na LV č. 7372, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 277/820800; Súpisová hodnota (aj mena): 50,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 12:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 7476/1 o výmere: 2.162 m2, druh pozemku: orná pôda,
zápis na LV č. 11334, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres: Čadca, štát:
SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 17/288; Súpisová hodnota (aj mena): 16,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 13:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 7476/2 o výmere: 133 m2, druh pozemku: orná pôda, zápis
na LV č. 11334, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres: Čadca, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 17/288; Súpisová hodnota (aj mena): 1,01 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 14:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „E“, parc. č. 1109 o výmere: 494.412 m2, druh pozemku: lesné
pozemky, zápis na LV č. 4640, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pozemky, zápis na LV č. 4640, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 6747/20000000; Súpisová hodnota (aj mena): 50,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 15:
Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo Škoda, EČ: CA942AV, rok výroby 1988, farba: biela; Stav
opotrebovanosti: jazdené; Súpisová hodnota (aj mena): 100,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 16:
Hnuteľná vec: Osobné motorové vozidlo Škoda Favorit, EČ: CA398AB, rok výroby 1991, farba: modro-zelená
tmavá; Stav opotrebovanosti: jazdené; Súpisová hodnota (aj mena): 100,- EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 17:
Hnuteľná vec: Diaľkový autobus Karosa, EČ: CA654AK, rok výroby 1990, farba: biela; Stav opotrebovanosti:
jazdené; Súpisová hodnota (aj mena): 1.000,- EUR.

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

K005517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dňa 08.03.2017 vyhotovil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005:
Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 3846 o výmere: 1.028 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zápis na LV č. 74, katastrálne územie: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 1.696,20 EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Čadca č. 654/340/22393/10/Sog zo
dňa 26.05.2010 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa 13.07.2010;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s zabezpečuje uspokojenie svojich pohľadávok v celkovej výške
1.557,94 EUR, ktoré predstavujú daňový nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, daňový nedoplatok na dani
z príjmov fyzickej osoby a sankčný úrok za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty. Zabezpečené pohľadávky sú
zapísané do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
6/1 – por. č. 6/6;
Súpisová položka majetku por. č. 2:
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

125

Obchodný vestník 50/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

Nehnuteľná vec: Rodinný dom so súpisným číslom 1114, zápis na LV č. 10549, nachádzajúci sa na pozemku
parcely registra „C“, par. č. 3846, v katastrálnom území: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/2; Súpisová hodnota (aj mena): 40.000,- EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Čadca č. 654/340/22393/10/Sog zo
dňa 26.05.2010 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa 13.07.2010;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. zabezpečuje uspokojenie svojich pohľadávok v celkovej výške
1.557,94 EUR, ktoré predstavujú daňový nedoplatok na dani z pridanej hodnoty, daňový nedoplatok na dani
z príjmov fyzickej osoby a sankčný úrok za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty. Zabezpečené pohľadávky sú
zapísané do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
6/1 – por. č. 6/6;

Súpisová položka majetku por. č. 3:
Nehnuteľná vec: Rodinný dom so súpisným číslom 1114, zápis na LV č. 10549, nachádzajúci sa na pozemku
parcely registra „C“, par. č. 3846, v katastrálnom území: Vysoká nad Kysucou, obec: Vysoká nad Kysucou, okres:
Čadca, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/4; Súpisová hodnota (aj mena): 20.000,- EUR;
1.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Čadca č. 654/340/22393/10/Sog zo
dňa 26.05.2010 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa 13.07.2010;
Opis, výška zabezpečenej pohľadávky a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. zabezpečuje uspokojenie svojich pohľadávok v celkovej výške
1.557,94 EUR, ktoré predstavujú daňový nedoplatok na dani z pridanej hodnoty; daňový nedoplatok na dani
z príjmov fyzickej osoby a sankčný úrok za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty; Zabezpečené pohľadávky sú
zapísané do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por. č.
6/1 – por. č. 6/6;
2. - 5.
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo druhé v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Žilina č.
9500503/5/4741802/2013/Polk zo dňa 21.10.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa
08.11.2013; Záložné právo tretie v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Žilina č.
9500503/5/4741835/2013/Polk zo dňa 21.10.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa
02.12.2013; Záložné právo štvrté v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Žilina č.
9500503/5/5096379/2013/Polk zo dňa 13.11.2013 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa
17.12.2013; Záložné právo piate v poradí zriadené na základe Rozhodnutia Daňového úradu Žilina č.
9500503/5/4437876/2014/Sog zo dňa 30.09.2014 o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, zápis do KN dňa
27.10.2014;
Opis, výška zabezpečených pohľadávok a odkaz na zápis v zozname pohľadávok:
-Záložný veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Žilina zabezpečuje uspokojenie svojich pohľadávok v celkovej
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-Záložný veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Žilina zabezpečuje uspokojenie svojich pohľadávok v celkovej
výške 2.041,63 EUR, ktoré predstavujú úrok z omeškania za nezaplatenie rozdielu dane z príjmov fyzických osôb;
úrok z omeškania za nezaplatenie dane z pridanej hodnoty; pokutu za nepodanie hlásenia na dani zo závislej
činnosti; pokutu z rozdielu vlastnej daňovej povinnosti na dani z pridanej hodnoty; pokutu za nepodanie daňového
priznania na daň z motorových vozidiel; pokutu za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na
daň z príjmov zo závislej činnosti a daň z príjmov zo závislej činnosti – daňovú povinnosť. Zabezpečené pohľadávky
sú zapísané do zoznamu pohľadávok Úpadcu prihlásených v základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pod por.
č. 7/1 až por. č. 7/11.

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

K005518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016 S548
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca úpadcu : Anton Kubačák, nar. 06.12.1973 trvale bytom: Vyšný Koniec 252,
023 54 Turzovka (do 16.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom Anton Kubačák – ASV – TRANS, s miestom
podnikania : Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka , IČO: 45 637 342) v súlade s § 34 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (ďalej len ZKR) v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov na
deň 27.04.2017 o 10,00 hod, ktorá sa uskutoční v sídle správcu konkurznej podstaty na ul. Jesenského 29, 036 01
Martin na prvom poschodí s nasledujúcim predmetom rokovania : 1. Otvorenie schôdze veriteľov 2. Správa
o činnosti správcu do konania prvej schôdze veriteľov 3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR 4.
Voľba zástupcu veriteľov 5. Záver.
Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie a preukaz
totožnosti.
V Martine, dňa 08.03.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K005519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POLUSKA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halašova 2, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 515
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6k/35/2014 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
6k/35/2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe predchádzájúceho súhlasu veriteľského výboru vylúčil správca zo súpisu majetok: FIAT DOBLO
CARGO 1.4 6Q, EČ: BL 063 EG, kategória N1 - nákladné vozidlo, skriňová dodávka, červená farba, tak ako bol
uvedený v OV č. 246/2014 zo dňa 29.12.2014.
Vylúčený majetok správca na požiadanie odplatne prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o
prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie
podmienky.
Ján Kováčik, správca S1557

K005520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
UNIMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429 325, sp.zn.
správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 76 ods. 3 ZKR, aktualizujem súpis majetku všeobecnej
podstaty, zverejnený v OV č. 3/2016 dňa 07.01.2016 v znení jeho doplnenia zverejneného v OV č. 70/2016 dňa
13.04.2016 a doplnenia zverejneného v OV č. 103/2016 dňa 30.05.2016. Táto aktualizácia súpisu majetku
všeobecnej podstaty tak nahrádza predchádzajúce zverejnené súpisy:
I.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

por.č. označenie

dôvod
zapísania

celková
dátum
suma v
zapísania
EUR

súpisová dátum
hodnota
prijatia/speňaženia

speňažená
suma

714,75 € 04.02.16

714,75 €

1

Nespotrebovaná časť preddavku na odmenu a
výdavky predbežného správcu z OS Žilina Uznesenie OS ZA sp.zn. 3K/12/2015-606 zo dňa
16.11.2015, právopl.dňa 11.12.2015.

§ 67 ods. 1
písm.b)
30.12.15
ZKR

714,75 €

2

Hotovosť účtovaná na pokladni - pohľadávka voči
konateľovi Jozefovi Feketíkovi, bytom: Jakubovany

§ 67 ods. 1
písm.a)
07.04.16
ZKR

1 243,95 € 1 243,95 € 25.04.16
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Náhrada škody priznaná Trestným rozkazom
Okresného súdu Liptovský Mikuláš sp.zn. 3T/64/2015
zo dňa 31.3.2016 voči obvineným: 1./ Matej Matejka,
nar. 28.1.1986, LM a 2./ Ivan Roháč, nar. 25.3.1988,
LM - spoločne a nerozdielne

23.05.16

SPOLU 1 - 2:

II.

700,00 €

Deň vydania: 13.03.2017

700,00 €

- €

2 658,70 € 2 658,70 €

1 958,70 €

POHĽADÁVKY

por.č. označenie dlžníka

stručný
celková
právny dôvod suma v
vzniku
EUR

súpisová
hodnota

FA č.
1207005,
splatná dňa
10.7.2012

3 661,71 €

Exekučný titul - Rozsudok OS LM sp.zn.
3 661,71 € 9Cb/131/2016-20 zo dňa 14.12.2016 o
povinnosti zaplatiť 2.312,54 EUR s prísl.

1 349,17 € 2 312,54 €

- €

0,01 €

- €

7 184,04 €

poznámky/stav

speňažená nespeňažená
suma
suma (istina)

1

Ľubica Nemcová - EN
DANIELI, Dúbrava,
IČO: 33 834 903

2

FA č.
Obec Liptovský Ondrej, 1207008,
IČO: 00 315 532
splatná dňa
14.8.2012

0,01 €

0,01 €

3

FA č.
Obec Liptovský Ondrej, 1212005,
IČO: 00 315 532
splatná dňa
20.1.2013

7 184,04 €

7 184,04 €

SPOLU:

7 184,05 €

7 184,05 €

- €

7 184,05 €

4

FA č.
PETROL TRADE,
1302001,
s.r.o., IČO: 44 032 579 splatná dňa
13.2.2013

8 076,31 €

8 076,31 €

- €

8 076,31 €

5

FA č.
PETROL TRADE,
1301002,
s.r.o., IČO: 44 032 579 splatná dňa
14.2.2013

120,00 €

120,00 €

- €

120,00 €

SPOLU:

8 196,31 €

8 196,31 €

- €

8 196,31 €

500,00 €

500,00 €

6

Sporting Slovakia,
s.r.o., Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 007
153

FA č.
1206011,
splatná dňa
13.7.2012

Odpoveď zo dňa 14.4.2016 - fa č.
1212005 neevidujú v účtovníctve. Dňa
7.7.2016 žaloba na OS LM sp.zn.
9Cb/133/2016

Odpoveď zo dňa 13.4.2016 - nedlžia
úpadcovi ani euro. Žiadajú o nápravu.

Dňa 7.7.2016 žaloba na OS LM, istina 500
EUR prijatá dňa 20.9.2016, príslušenstvo 723,27 €
úroky z omeškania vo výške 223,27 EUR
prijaté dňa 7.10.2016.

- €

Odpoveď zo dňa 22.4.2016 - neevidujú v
účtovníctve, úpadca pre nich nikdy nič
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účtovníctve, úpadca pre nich nikdy nič
nerobil, práve naopak, úpadca dlží im
7.727,20 EUR. Dňa 7.7.2016 žaloba na OS - €
ZA sp.zn. 18Cb/123/2016/zápočet +
späťvzatie žaloby na pojednávaní dňa
27.10.2016.

7

FA č.
XENEX, s.r.o., IČO: 36 1206007,
416 291
splatná dňa
10.7.2012

411,90 €

411,90 €

8

FA č.
GAJOS, s.r.o.,
1306001,
Liptovský Mikuláš, IČO:
splatná dňa
36 376 981
25.6.2013

0,30 €

0,30 €

9

FA
JK Logistics s.r.o.,
č.1109048,
Liptovský Mikuláš, IČO:
splatná dňa
43 899 412
2.12.2011

960,00 €

960,00 €

10

FA č.
JK Logistics s.r.o.,
1109039,
Liptovský Mikuláš, IČO:
splatná dňa
43 899 412
26.11.2011

1 200,00 €

1 200,00 €

11

FA č.
JK Logistics s.r.o.,
1107025,
Liptovský Mikuláš, IČO:
splatná dňa
43 899 412
12.9.2011

2 964,00 €

2 964,00 €

12

FA č.
JK Logistics s.r.o.,
1105003,
Liptovský Mikuláš, IČO:
splatná dňa
43 899 412
8.7.2011

1 164,00 €

1 164,00 €

SPOLU:

6 288,00 €

6 288,00 €

1 130,40 €

1,00 €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

1 130,40 €

20 371,46 € 1,00 €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

20 371,46 €

- €

Ú. dňa 23.5.2016 uviedol, že fa je vedená
- €
v účtovníctve chybou.

Rozsudok OS LM sp.zn. 9Cb/332/2015-32
zo dňa 21.3.2016, právopl.dňa 26.5.2016 a
vykonateľný dňa 31.5.2016. Speňažené v
rámci VPK za odplatu 900 EUR prijatú dňa
€
8.12.2016

- €

900,00

- €

13

LS REAL TRADE s.r.o.
"v konkurze",
Bratislava, IČO: 44 593
783 - právny nástupca:
MBM - BETKAM, s.r.o.

14

FA č.
MBM - STAV, s.r.o. "v
1211002,
konkurze", Námestovo,
splatná dňa
IČO: 36 394 645
1.12.2012

15

BELLA - ELEKTRO,
s.r.o., Liptovský
Mikuláš, IČO: 36 428
728

FA č. 101066,
splatná dňa
3 570,00 €
10.11.2010

- €

Odpoveď zo dňa 20.4.2016 - fa považujú
za fiktívnu a vznášajú námietku
premlčania

- €

3 570,00 €

16

Bricotir transported.,
LDA

FA č. 091305,
splatná dňa
800,00 €
12.12.2009

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

800,00 €

17

Chemtrans s.r.o. "v
FA č. 090365,
konkurze", Priemyselná
splatná dňa
1 225,70 €
720, Strážske, IČO: 36
22.5.2009
191 809

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

1 225,70 €

18

CLIZIA

- €

891,85 €

FA č.
1306002,
splatná dňa
11.7.2013

FA č. 070145,
splatná dňa
891,85 €
23.5.2007

- €
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FA č. 070176,
splatná dňa
265,55 €
30.5.2007

CLIZIA

- €

Deň vydania: 13.03.2017

- €

265,55 €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť
20

CLIZIA

FA č. 070202,
splatná dňa
918,71 €
23.6.2007

- €

- €

918,71 €

21

CLIZIA

FA č. 070785,
splatná dňa
725,29 €
8.6.2007

- €

- €

725,29 €

- €

- €

2 801,40 €

- €

- €

612,26 €

SPOLU:

22

2 801,40 €

CT Cargo Transport,
FA č. 070543,
spol. s.r.o., Bratislava, splatná dňa
612,26 €
IČO: 31 341 969
2.11.2007

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť
23

CT Cargo Transport,
FA č. 070730,
spol. s.r.o., Bratislava, splatná dňa
185,65 €
IČO: 31 341 969
29.12.2007

- €

- €

185,65 €

SPOLU:

797,91 €

- €

- €

797,91 €

24

dls Land und See

FA č.
1105033,
splatná dňa
17.07.2011

234,00 €

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

234,00 €

25

FE Almacény Logesta
S.L.

FA č.
090527y,
splatná dňa
4.8.2009

1 130,00 €

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

1 130,00 €

26

Fixemer Logistics
GmbH

FA č.
091669z,
splatná dňa
12.2.2010

41,96 €

- €

- €

41,96 €

FA č.
1109012,
splatná dňa
24.10.2011

23,40 €

- €

- €

23,40 €

65,36 €

- €

- €

- €

1 000,00 €

- €

Dňa 2.6.2016-vrátenie zásielky - adresát
neznámy

- €

1 000,00 €

27

Fixemer Logistics
GmbH

SPOLU:

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

28

Ing. Jozef Latiak

FA č.
1101022,
splatná dňa
4.2.2011

29

Jaroslav Rybanský

FA č. 100997,
splatná dňa
249,00 €
12.10.2010

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

249,00 €

30

Juraj Lúčan HONDA
FA č. 081250,
LUNA MOTOR,
splatná dňa
50 539,44 € - €
Liptovský Mikuláš, IČO:
20.11.2008
30 519 551

Odpoveď zo dňa 14.4.2016 - vnesenie
námietky premlčania (JUDr. Kiapeš)

- €

50 539,44 €

31

LS REAL TRADE s.r.o.
"v konkurze",
Bratislava, IČO: 44 593
783 - právny nástupca:
MBM - TRANS, s.r.o.

- €

- €

816,04 €

12 401,71 € - €

- €

12 401,71 €

32

FA č.
1105040,
splatná dňa
22.7.2011

LS REAL TRADE s.r.o.
FA č.
"v konkurze",
1105041,
Bratislava, IČO: 44 593
splatná dňa

816,04 €
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Bratislava, IČO: 44 593
splatná dňa
783 - právny nástupca:
22.7.2011
MBM - TRANS, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

12 401,71 € - €

- €

12 401,71 €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

33

LS REAL TRADE s.r.o.
"v konkurze",
Bratislava, IČO: 44 593
783 - právny nástupca:
MBM - TRANS, s.r.o.

FA č.
1105042,
splatná dňa
22.7.2011

13 968,97 € - €

- €

13 968,97 €

34

LS REAL TRADE s.r.o.
"v konkurze",
Bratislava, IČO: 44 593
783 - právny nástupca:
MBM - TRANS, s.r.o.

FA č.
1105047,
splatná dňa
29.7.2011

6 998,40 €

- €

- €

6 998,40 €

34 185,12 € - €

- €

34 185,12 €

SPOLU:

35

TRANSLOCAR s.r.o.
FA č. 070440,
(PAMA GLOBAL),
splatná dňa
592,51 €
Bratislava, IČO: 35 928
1.10.2007
697

36

Peter Berešík

37

- €

Dňa 20.4.2016-vrátenie zásielky-adresát
neznámy

- €

592,51 €

FA č. 100324,
splatná dňa
2 520,16 €
12.4.2010

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

2 520,16 €

Stavebné bytové
družstvo L. Mikuláš

FA č. 06255,
splatná dňa
2 584,71 €
2.11.2006

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

2 584,71 €

38

Tirtrans Ltd

FA č. 101215,
splatná dňa
1 642,20 €
14.1.2011

- €

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

- €

1 642,20 €

39

Transforwarding SK,
FA č. 100906,
s.r.o. "v konkurze",
splatná dňa
606,90 €
Svätý Jur, IČO: 35 728
8.10.2010
647

- €

- €

606,90 €

40

Transforwarding SK,
FA č. 101031,
s.r.o. "v konkurze",
splatná dňa
59,50 €
Svätý Jur, IČO: 35 728
5.11.2010
647

- €

- €

59,50 €

SPOLU:

666,40 €

- €

- €

666,40 €

6 213,42 €

- €

Odpoveď zo dňa 5.5.2016-fa neevidujú v
účtovníctve, dlžník nemá žiadne záväzky
ani voči iným subjektom

- €

6 213,42 €

súpisová
hodnota

poznámky/stav

speňažená nespeňažená
suma
suma (istina)

41

UNA, s.r.o., Liptovský
Ján, IČO: 35 756 896

FA č.
05VF096,
splatná dňa
20.12.2005

označenie dlžníka

stručný
celková
právny dôvod suma v
vzniku
EUR

SPOLU II. pohľadávky
1 - 41:

Neuplatnené pre neexistenciu titulu a
nevymožiteľnosť

158 561,46 26 244,27
€
€

2 972,44 €

III. HNUTEĽNÉ VECI - VOZIDLÁ
por.č. označenie

dôvod zapísania

súpisová
hodnota

poznámky/stav
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Deň vydania: 13.03.2017

1

AVIA 31.1 L-PK, EČ: LM873BT, rok výroby: 1993,
farba: modrá

§ 67 ods. 1
písm.a) ZKR

1,00 €

Nezistené, odovzdané exekútorovi, návrh na
vylúčenie zo súpisu

2

FIAT DUCATO 2.8 I.D.TD 230 L, EČ: LM172AZ, rok § 67 ods. 1
výroby: 2003, farba: biela
písm.a) ZKR

1,00 €

Nezistené, odovzdané exekútorovi, návrh na
vylúčenie zo súpisu

3

ŠKODA PICK UP EFF 673, EČ: LM744BA, rok
výroby: 1998, farba: červená

1,00 €

Nezistené, odovzdané exekútorovi, návrh na
vylúčenie zo súpisu

§ 67 ods. 1
písm.a) ZKR

SPOLU III. Hnuteľné veci 1 - 3:

3,00 €

IV. NEHNUTEĽNÉ VECI - POZEMKY
LV,
katastrálne
územie

spoluvlastnícky súpisová
podiel
hodnota

poznámky

speňažená
suma

Parcela registra "C" evidované na
katastrálnej mape: parc.č. 5378/10 6872,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 435 Liptovský
m2, parc.č. 5378/38 - zastavané plochy a
Mikuláš
nádvoria o výmere 721 m2

4652/195494

1,00 €

Ponuka na uplatnenie predkupného
práva zaslaná dňa 4.5.2016; licitácia,
KC uhradená dňa 22.9.2016

50,00 €

Parcela registra "C" evidované na
katastrálnej mape: parc.č. 5378/173 zastavané plochy a nádvoria o výmere 13
m2

1/1

890,00 €

ZP č. 43/2016 z 1.6.2016 Ing. Bibiana
Vozáriková VŠH: 890 EUR, 1. kolo zo
534,00 €
dňa 21.9.2016 neúspešné, 2.kolo zo
dňa 28.12.2016 speňažené za 534 EUR

891,00 €

584,00 €

označenie

6903,
Liptovský
Mikuláš

SPOLU IV. Nehnuteľné veci 1 - 2:

V Žiline dňa 08.03.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K005521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 555 / 29, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.03.2017

2K/36/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

10.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 492,61,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934
Mena: EUR
Deň zapísania do súpisu majetku: 08.03.2017
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 02/2017
V Bratislave dňa 08.03.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca
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