Obchodný vestník 51/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

K005522
Spisová značka: 2K/79/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Gabriel Stranovský, nar. 19.04.1975, bytom Hrubá
Borša 38, 925 23 Hrubá Borša, správcom ktorého je: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova 9,
811 05 Bratislava, značka správcu: S 363
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Rozália Mareková, so sídlom kancelárie Lermontovova 9, 811 05 Bratislava,
značka správcu: S 363 z funkcie správcu úpadcu Gabriel Stranovský, nar. 19.04.1975, bytom Hrubá Borša 38, 925
23 Hrubá Borša.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005523
Spisová značka: 8K/8/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Alexandra Karlíková, Blatnícka 3, 831 02
Bratislava, likvidátor spoločnosti: RACIO, výrobné družstvo, v likvidácii, Červeňova 24, 811 01 Bratislava, IČO: 00
684 139, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RACIO, výrobné družstvo, v likvidácii, Červeňova 24,
811 01 Bratislava, IČO: 00 684 139
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RACIO, výrobné družstvo, v likvidácii, Červeňova 24,
811 01 Bratislava, IČO: 00 684 139.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005524
Spisová značka: 6R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9,
831 04 Bratislava, IČO: 35 759 089, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
18407/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04
Bratislava, IČO: 35 759 089
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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Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: BTG HOLDING s.r.o., so sídlom Ľubochnianska 9, 831 04
Bratislava, IČO: 35 759 089.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005525
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o., so sídlom
Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241, právne zast.: Advokátska kancelária Budinský, s. r. o., so sídlom Pri
Starej Prachárni 16/133, 831 04 Bratislava a právne zast.: Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o. so sídlom
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MOD-CHIP Sales and
Marketing s.r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06
Bratislava, IČO: 47 881 241.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005526
Spisová značka: 2K/10/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Bc. Dominik Frčka, nar. 08. 11. 1987, bytom 990
01 Veľký Krtíš, P. O. Hviezdoslava 819/35, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Bc. Dominik Frčka, nar. 08. 11. 1987, bytom 990 01 Veľký Krtíš, P. O.
Hviezdoslava 819/35.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty insolva, k.s.,
so sídlom
kancelárie 960
01 Zvolen,
Námestie
SNP 74/28.
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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so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005527
Spisová značka: 2K/7/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Eva Babicová, nar. 08. 04. 1979, bytom 971 01
Brezno, Padličkovo 1285/2, zast. JUDr. Michaelou Maťuchovou, advokátkou, so sídlom 962 21 Lieskovec,
Osloboditeľov 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Eva Babicová, nar. 08. 04. 1979, bytom 971 01 Brezno, Padličkovo
1285/2
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005528
Spisová značka: 2K/68/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Mackovič, nar. 03. 03.
1976, bytom Tajov 200, 976 34 Tajov, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Eva Chromčíková, so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, J. Bottu 2098/30, uznesením č. k. 2K 68/2013 - 183 zo dňa 09. 02. 2017 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 03. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005529
Spisová značka: 30K/3/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Monika Garanová Maťašková, nar.
25.06.1976, bytom Helsinská 2637/18, 048 13 Košice, zast. JUDr. Matúš Lemeš, advokát, Kuzmányho 29 , 040 01
Košice, IČO: 42 241 740 o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Pribinova 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
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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Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Monika Garanová Maťašková, nar. 25.06.1976, bytom
Helsinská 2637/18, 048 13 Košice, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K005530
Spisová značka: 30K/44/2014

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Gebe, nar. 07.09.1989, bytom
Starocintorínska 234, 049 45 Jovice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie
Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Tomáš Gebe, nar. 07.09.1989, bytom Starocintorínska 234,
049 45 Jovice, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
5 k nesprávnym skutkovým zisteniam,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky

rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno
odôvodniť
Obchodný
vestník
51/2017 len tým, že
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.03.2017
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 3.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K005531
Spisová značka: 30K/3/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Michal Kačala, s miestom podnikania Vihorlatská 1412/42, 069 01
Snina, IČO: 43 530 885 proti dlžníkovi: Ing. Slavomír Zelizňák Zeldom, s miestom podnikania 072 11 Čečehov 99,
IČO: 46 546 910 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 20.02.2017:
Doručiť návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle ust. § 12 ods. 1 z. č. 7/2005 Z.z. ZKR,
Riadne označil dlžníka v zmysle ust. § 127 ods. 1 v spojitosti s § 133 ods. 2 zákona č 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok,
doložil pohľadávku veriteľa v zmysle ust. § 12 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
reštrukturalizácii.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn.: 30K/3/2017 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ 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 8.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005532
Spisová značka: 32K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: AMBARELLA
s.r.o., so sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219, o žiadosti predbežného správcu na predlženie
lehoty, 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
P r e d l ž u j e predbežnému správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K005533
Spisová značka: 32K/54/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Štefanovič, nar.
21.09.1983, bytom Železničná 2329/6D, 941 10 Tvrdošovce, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Barát, so sídlom
kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ladislavovi Barátovi, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra,
odmenu v sume 199,16 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 302,86 eura.
II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Ladislava Baráta, so
sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 502,02 eura z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 119/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
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).
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
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005534
Spisová značka: 32K/24/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Belaň, nar. 18.10.1985,
bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/24/2014-565 zo dňa 9.2.2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Peter Belaň, nar. 18.10.1985, bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Uznesenie nadobudlo aprávoplatnosť
dňa niektorých
6.3.2017.zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
o zmene a doplnení
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bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/24/2014-565 zo dňa 9.2.2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Peter Belaň, nar. 18.10.1985, bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.3.2017.
Okresný súd Nitra dňa 8.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005535
Spisová značka: 3CoKR/1/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a členov senátu JUDr.
Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEMOS, spol. s r.o.
Prešov, Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, o výmene správcu, o odvolaní veriteľov 1/ BBF elektro
s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 177 245, 2/ Promont, spol. s r.o. Prešov, Pod Táborom
2793/13, 080 01 Prešov, IČO: 31 722 989, 3/ ENERGOSPOL, s.r.o., 082 03 Lemešany, IČO: 31 681 506, 4/ COLAR,
s r.o., Lidické námestie 6, 040 22 Košice, IČO: 31 681 506, 5/ S-floor, s.r.o., 082 66 Hubošovce 40, IČO: 36 463 990,
všetci zastúpení: Vašiv & Partners s.r.o., Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 238 836 proti uzneseniu Okresného súdu
Prešov č.k. 4K/8/2016-544 z 22.11.2016 takto
rozhodol
Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
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
K005536
Spisová značka: 1K/20/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jarmila Katarína Lehoczki,
nar. 23.11.1979, bytom Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit, občan Rumunskej republiky, správcom ktorého je JUDr.
Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Stanislava Oravca, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
EUR zloženého dňa 05.05.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
51/2016 (15/05-16).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 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
považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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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má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Obchodný vestník 51/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.03.2017
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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 7.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005537
Spisová značka: 38K/8/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Peter Mosný, nar. 30.06.1965,
trvale bytom Trnovská 669/2A, 907 01 Myjava, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Andrej Jaroš so sídlom
kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka správcu S373, o návrhu správcu na odvolanie z
funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Andreja Jaroša so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01
Trenčín, značka správcu S373.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K005538
Spisová značka: 40K/62/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970,
trvale bytom Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom
Marián Ďurkovič fy. asyx s miestom podnikania Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany, IČO 33 570 191, zast. Mgr.
René Nguyen, advokát, so sídlom Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, ktorého správcom je JUDr. Otília
Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, o žiadosti
správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Otílii
Prachařovej so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S41, preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a
to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 128/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005539
Spisová značka: 40K/1/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Jaroslav Straka, nar. 06.09.1967, trvale bytom
Pribinova 643/4, 972 01 Bojnice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ing. Jaroslav Straka, nar.
06.09.1967, trvale bytom Pribinova 643/4,
972 01 Bojnice takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Jaroslav Straka, nar. 06.09.1967, trvale bytom Pribinova 643/4, 972
01 Bojnice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o ustanovuje
zmene a doplnení
niektorých
zákonov
svojomkancelárie
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
II. Do funkcie správcu sa
JUDr.
Alojz Žitník
sona
sídlom
Moyzesova
816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S485.
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III. Konkurz sa uznáva za malý.

Obchodný vestník 51/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Jaroslav Straka, nar. 06.09.1967, trvale bytom Pribinova 643/4, 972
01 Bojnice.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S485.
III. Konkurz sa uznáva za malý.
IV. Ukladá 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. 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.
VI. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, 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.
40K/1/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa poučuje, že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zák.
č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich dlhov.
Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
môže uplatniť proti dotknutej
podstate
ako
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proti
podstate,
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sa však
uspokojí až po uspokojení
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
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všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s poukazom na
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rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie

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
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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.).
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 (§ 199 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005540
Spisová značka: 40K/36/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTOMAX s. r. o. v konkurze so
sídlom Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 573 681, ktorého správcom je JUDr. Martina
Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu správcu na
uloženie povinnosti podať vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I. Súd u r č u j e obchodnej spoločnosti OMEXOM Slovensko s. r. o. so sídlom Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina, IČO: 44
471 467, l e h o t u 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti
správcovi JUDr. Martine Poláčkovej so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1691, o vylúčenie majetku zo súpisu úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 206/2016 zo dňa 26.10.2016 pod položkou K024505 pod súpisovou položkou č. 39 ako penˇažné
prostriedky na úcˇte úpadcu v penˇažnom ústave Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava na cˇísle
úcˇtu: IBAN: SK0911 0000 0000 0026 2527 0034 v súpisovej hodnote: 401,34 EUR.
II. Obchodná spoločnosť OMEXOM Slovensko s. r. o. so sídlom Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina, IČO: 44 471 467 sa p
o u č u j e , že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie vyššie uvedeného majetku penˇažné prostriedky na úcˇte úpadcu v penˇažnom ústave Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava na cˇísle úcˇtu: IBAN: SK0911 0000 0000 0026 2527 0034 v súpisovej hodnote: 401,34 EUR do súpisu
majetku úpadcu je nesporné.
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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úcˇtu: IBAN: SK0911 0000 0000 0026 2527 0034 v súpisovej hodnote: 401,34 EUR.
II. Obchodná spoločnosť OMEXOM Slovensko s. r. o. so sídlom Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina, IČO: 44 471 467 sa p
o
u č u j e , že
pokiaľ51/2017
žaloba nebude podaná včas,
predpokladá
sa, že zahrnutie vyššie uvedeného
majetku14.03.2017
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
penˇažné prostriedky na úcˇte úpadcu v penˇažnom ústave Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava na cˇísle úcˇtu: IBAN: SK0911 0000 0000 0026 2527 0034 v súpisovej hodnote: 401,34 EUR do súpisu
majetku úpadcu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Lehota na podanie vylučovacej žaloby začína plynúť, odo dňa faktického doručenia
súdneho rozhodnutia oprávnenej osobe.
Okresný súd Trenčín dňa 7.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005541
Spisová značka: 40K/7/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Anna Ambrózová, nar. 26.06.1981,
trvale bytom 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie
37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531 sa
odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005542
Spisová značka: 40K/56/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Miroslav Malík, nar. 19.07.1968, trvale
bytom Gen. Svobodu 852/15, 958 01 Partizánske, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého
nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Matúšovi
Košarovi so sídlom kancelárie Piaristická 276/46,
911 01 Trenčín, značka správcu S1395, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu
zaevidovaného pod položkou reg. D19 118/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005543
Spisová značka: 25K/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Leon Stecher, nar. 06.11.1956, Martina
Kollára 84/00, 908 43 Čáry, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Leon Stecher, nar. 06.11.1956, Martina Kollára 84/00, 908 43
Čáry.
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. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská
Streda.
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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Čáry.
Obchodný vestník 51/2017
Súd u z n á v a konkurz za malý.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 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 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:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3 ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
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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 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).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005544
Spisová značka: 36K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917
01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 65/2016, a to do 3 dní
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
od právoplatnosti
tohto
uznesenia.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 65/2016, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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
K005545
Spisová značka: 36K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917
01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: KE-GROUP, s.r.o., so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 43 810
845 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: KE-GROUP, s.r.o., so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 43 810 845,
namiesto pôvodného veriteľa FIT & HARMONY, s.r.o., so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 43 810 845 v
rozsahu pohľadávky v celkovej výške 35 694,21 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.3.2017
JUDr. Martin Smolko, sudca
K005546
Spisová značka: 36K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Matovičová, narodená
15.12.1964, trvale bytom 919 61 Ružindol 116, správcom ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie
Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o žiadosti správcu o priznanie paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 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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Obchodný vestník 51/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.03.2017
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005547
Spisová značka: 36K/30/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Vlahi, narodený 10.03.1986,
IČO: 48 180 416, s miestom podnikania Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy, zapísaný v Živnostenskom
registri Okresného úradu Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 210-32576, správcom ktorého je
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 110,90 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 110,90 eur evidovaného pod pol. reg. D19 80/2016, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 8.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005548
Spisová značka: 36K/35/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AD TEAM, s.r.o., Mikovíniho 2/6903,
917 02 Trnava, IČO: 36 279 323, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
35039/T, správcom majetku ktorého je KONRES k.s., so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, o
žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: je KONRES k.s., so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur.
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
podľasprávcovi
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Učtáreň
tunajšieho
súdu je pSlovenskej
o v i n n republiky
á poukázať
nespotrebovaný
preddavok
na úhradu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur evidovaného pod pol. reg. D19 94/2015, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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Súd p o u k a z u j e správcovi: je KONRES k.s., so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur evidovaného pod pol. reg. D19 94/2015, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 8.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005549
Spisová značka: 36K/10/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Antálek, nar. 07.11.1968, 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: Martin Antálek, nar. 07.11.1968, 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 8.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005550
Spisová značka: 36K/46/2016

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 Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Mozolák, narodený
14.11.1975, bytom M.A.Beňovského 394/75C, 922 03 Vrbové, správcom majetku ktorého je Ing. Renátu Petrovú, so
sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi: Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 127/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 8.3.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K005551
Spisová značka: 25K/10/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Kitta, rod. Muchová, nar.
27.04.1976, Ul. Františkánska č. 7403/3, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Monika Kitta, rod. Muchová, nar. 27.04.1976, Ul.
Františkánska č. 7403/3, 917 01 Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005552
Spisová značka: 1K/4/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Katarína Faturová, nar. 24.11.1977,
Smreková 3095/24, 010 07 Žilina, do 9.2.2017 podnikajúca pod IČO-m: 43 392 067, takto
rozhodol

I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Katarína Faturová, nar. 24.11.1977, Smreková
3095/24, 010 07 Žilina, do 9.2.2017 podnikajúca pod IČO-m: 43 392 067.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Štefana Krnáča, so sídlom kancelárie:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
1K/4/2017. Vydáva Ministerstvo
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
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I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Katarína Faturová, nar. 24.11.1977, Smreková
3095/24, 010 07 Žilina, do 9.2.2017 podnikajúca pod IČO-m: 43 392 067.
II.
U s t a51/2017
n o v u j e do funkcie správcu:
Mgr.aŠtefana
Krnáča, so sídlom kancelárie:
Obchodný vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 14.03.2017
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
1K/4/2017.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov
dlžníka: Katarína Faturová, nar. 24.11.1977, Smreková 3095/24, 010 07 Žilina, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené 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 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
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/.
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. 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).
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
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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.
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.
Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka /§ 29 ods. 9, 10 ZKR/.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005553
Spisová značka: 1K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Jozef Gerát, nar. 4.2.1962, 023 12
Svrčinovec 809, takto
rozhodol

I.
809.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Jozef Gerát, nar. 4.2.1962, 023 12 Svrčinovec

II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Elenu Fiolekovú, so sídlom kancelárie:
Mudroňova 43, 036 01 Martin.
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn.
1K/5/2017.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych
veriteľov dlžníka: Jozef Gerát, nar. 4.2.1962, 023 12 Svrčinovec 809, 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené 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 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
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20 pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku/.
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jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
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/.
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk/> /.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. 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).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti
dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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.
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.
Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
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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.
Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné
na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka /§ 29 ods. 9, 10 ZKR/.
Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005554
Spisová značka: 1K/7/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Radoslav Ondrišík, nar. 15.6.1975, 013 02
Nededza, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Radoslav Ondrišík, nar. 15.6.1975, 013 02 Nededza.
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 8.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005555
Spisová značka: 1K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., Rakovo 137, 038
42 Rakovo, IČO: 31 617 883, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31
617 883.
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)
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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 8.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K005556
Spisová značka: 3K/15/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MUDr. Viera Borščová, nar.
11.10.1947, bytom 9. mája 256/48, 038 51 Turčianska Štiavnička, správkyňou ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so
sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, v časti o návrhu správkyne na schválenie konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov doručený súdu dňa 2.3.2017 schvaľuje tak, že
správkyňa uspokojí nezabezpečené pohľadávky veriteľov nasledovne:
1) Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta 82, 826 58 Bratislava vo výške 5.596,02 eur
2) Richard Segľa, Železničná 1, Sučany vo výške 10.151,02 eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
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K005557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Machálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kubinu 21, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 617 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2013 S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Záznam zo schôdze veriteľov
v konkurze Jana Machálková, Trnava, č.konkurzu 36K/27/2013
zo dňa 28.02.2017

Prítomní: Ing. Eva Žáková za Slovenskú konsolidačnú, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, a Ing. Miroslav R. Šefčík,
PhD. ako správca úpadcu

- k bodu 1 - OTVORENIE
Schôdzu otvoril správca o 13.01.hod. s tým, že konštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná a zúčastnil
sa jej iba 1 veriteľ s počtom hlasov 439 354. Schôdza bola riadne zvolaná v Obchodnom vestníku č. 28/2017 pod
zn. K002915.

- k bodu 2 – VOĽBA ZÁSTUPCU VERITEĽOV
Správca predniesol návrh na zmenu vo funcii zástupcu veriteľov, čo zdôvodnil pokynom konkurzného súdu
zo dňa 6.2.2017 a nutnosti zmeny tejto funcii pri odchode veriteľa Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava. Podal návrh na obsadenie tejto funcii veriteľom Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, načo bolo prijaté uznesením:
Uznesenie č. 1: Novým zástupcom veriteľov v tomto konkurze sa stáva Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Hlasovanie: za: 439 354 hlasov , proti: 0, zdržal sa: 0.

- k bodu 3 –RÔZNE, ZÁVER
Správca predniesol kompletne materiál na zverejnenie konečného Rozvrhu v tomto konkurze ako informáciu. Ďalej
informoval, že podľa zverejneného verejného ponukového konania pripravuje odpredaj zvyšnej časti –
nevymožiteľných pohľadávok podľa zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 235/2016, zn. K027766 a opätovne č.
2/2017, zn. K000095 v odkupnej hodnote 2 000,- €, čo bolo prijaté bez výhrad a nebolo potrebné v tejto veci
hlasovať.
Správca v závere informuje, že pripravuje postupné zákonné kroky k ukončeniu konkurzu.
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Iné návrhy ani pripomienky neboli.

Zapísal:

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

V Trnave, 28. 02. 2017

K005558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 702/37A, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04
Banská Bystrica, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 5:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 50.950,40 Eur; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 48.244,80 Eur;
pohľadávka č. 3 v celkovej výške 3.220,- Eur; pohľadávka č. 4 v celkovej výške 31.030,70 Eur;
pohľadávka č. 5 v celkovej výške 29.124,- Eur; pohľadávka č. 6 v celkovej výške 10.368,- Eur;
pohľadávka č. 7 v celkovej výške 47.192,- Eur; pohľadávka č. 8 v celkovej výške 900,- Eur;
pohľadávka č. 9 v celkovej výške 11.865,59 Eur; pohľadávka č. 10 v celkovej výške 12.222,60 Eur;
pohľadávka č. 11 v celkovej výške 3.100,- Eur; pohľadávka č. 12 v celkovej výške 45.660,36 Eur;
pohľadávka č. 13 v celkovej výške 4.940,- Eur; pohľadávka č. 14 v celkovej výške 1.890,- Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Polianka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie M. R. Štefánika 517/23, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 105 034
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2014 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Andrej Jaroš, správca dlžníka Poľnohospodárske družstvo Polianka, so sídlom Námestie M.R.Štefánika
517/23,907 01 Myjava, IČO: 34 105 034, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v hoteli Magnus, Považská 1706/35, 911 01 Trenčín, dňa
30.03.2017 o 11:00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba veriteľského výboru
3. Záver
Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:30 hod. do 11:00 hod. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má
každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia
veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, poverením na zastupovanie, resp. aktuálnym výpisom
z Obchodného registra SR.
V Trenčíne, dňa 07.03.2017
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K005560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pišojová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hájom 953/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpisová zložka majetku č. 50
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka zo mzdy za mesiac január 2017 poukázaná zamestnávateľom NEWAYS SLOVAKIA, a.s. v zmysle §
72 ods. 2 ZoKR dňa 09.02.2017 na účet správcu konkurznej podstaty č. účtu: 4019099336/7500, IBAN: SK90 7500
0000 0040 1909 9336
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 83,88 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:
JUDr. Karol Porubčin, správca
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K005561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

K005562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Mozola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 2720/10, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/50/2014 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/50/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata /, o súpisovú zložku majetku č. 17 iná majetková hodnota dar vo forme peňažnej hotovosti vo výške 720,00 EUR. Deň zápisu 06.03.2017.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K005563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank
Slovensko, a.s.:

Spoločnosť Advisors k.s. so sídlom Dolná 6A, Banská Bystrica 974 01, IČO: 46 570 675, správca konkurznej
podstaty úpadcu ABC KLÍMA s. r. o. so sídlom Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131 (ďalej len
„úpadca“), konanie vedené Okresným súdom Bratislava I pod č. kon. 2K/37/2014, týmto v zmysle ust. § 81 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že so súhlasom príslušného orgánu zo dňa
03.02.2017 vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu nasledovný majetok:

ODDELENÁ PODSTATA č. 1
Sberbank Slovensko, a. s.
Zabezpečené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok pod č. 434 a 435
Súpisové zložky: Pohľadávky
Dlžník

Právny dôvod / číslo faktúry

Suma v €

GENERAL s.r.o. Poštová 8, Košice 040 01, IČO: 45 926 743
Súpisová hodnota spolu

FA O 425/13/002
1 495,35 €

1 495,35 €

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K005564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics RIANA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 262 474
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica
zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu konaného dňa 28.02.2017 v kancelárií veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, II. poschodie č.k.: 31K10/2015
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Prítomní:
Veriteľ:

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

Správca konkurznej podstaty:

PSD, k.s. Bratislava, JUDr. Kamil Beresecký

Program rokovania:
1/

Správa o činnosti a stave konkurzu,

2/

Schválenie pohľadávok proti podstate,

3/

Diskusia a záver

Prerokované skutočnosti:
1/
Správu o činnosti správcu a stave konkurzu predniesol správca, ktorá správa tvorí prílohu zápisnice.
Okrem iného správca poukázal na:
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31K/10/2012-147 zo dňa 13.7.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Ivan Petrovics, Ivan Petrovics – RIANA, IČO: 34262474, S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky.
Uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku č.137/2015 zo dňa 20.07.2015.
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31K/10/2012 zo dňa 20.11.2015 súd uznal vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Ivan Petrovics, Ivan Petrovics – RIANA, IČO: 34262474, S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky za
malý. Uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku č.227/2015 zo dňa 26.11.2015.
V základnej prihlasovacej dňovej lehote bolo doručených 176 prihlášok od 17 veriteľov vo výške 225.040,29 Eur.
Veriteľovi Mirach, s.r.o., Bratislava, sme prihlásený nárok popreli, odvolanie je na Krajskom súde v Nitre.
V obchodnom vestníku č. 164/2015 zo dňa 26.08.2015 bol zverejnený zoznam majetku zaradený do všeobecnej
podstaty.
Veriteľský výbor ako člen príslušného orgánu v konkurze vedenom na majetok úpadcu podľa ust. § 81 ods.1 ZoKR,
na svojom zasadnutí konanom dňa 12.11.2015 dal súhlas s vylúčením majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty pod číslom, 4, 5 a 6, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 164/2015 zo dňa 26.8.2015 (K018900).
V obchodnom registri bol dňa 24.11.2016 povolený návrh na zmenu spoločníka a konateľa spoločnosti Riana Fruit,
s.r.o. Nové Zámky v zmysle speňažovania všeobecnej podstaty.
V Obchodnom vestníku č.229/2016 zo dňa 30.11.2016 sme zverejnili oznam o ďalšom kole ponukového konania na
motorové vozidlo IVECO Daily 50, ktoré bolo so súhlasom zástupcu veriteľov speňažené.
V Obchodnom vestníku číslo 24/2017 zo dňa 03.02.2017 bol predložený zoznam pohľadávok proti podstate vo
výške 3.621,50 Eur.
2/

Schválenie pohľadávok proti podstate:

V zmysle ust. § 96 ZoKR veriteľ úpadca, Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, vzniesla dňa 10.02.2017
námietku ohľadom výpočtu odmeny a výšky PPP.
Správca prepočítal PPP a súhlasí s námietkou, výpočtom veriteľa, výdavky správcu ako pohľadávky proti podstate
sú spolu vo výške 3.621,50 Eur.
Odmena do I. schôdze s DPH

2.788,28Eur

Odmena zo speňaženia s DPH

525,65 Eur

Súdny poplatok 0,2%

13,- Eur
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Poštovné služby

97,35 Eur

Notárske služby

20,07 Eur

Kancelárske služby a potreby

51,60 Eur

Cestovné

125,85 Eur

Deň vydania: 14.03.2017

Uznesenie č.1/2017
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, ako zástupca veriteľov súhlasí s opravenou výškou pohľadávok proti
podstate, ktoré sú spolu vo výške 3.621,50 Eur.
3/

Diskusia a záver

Správca predloží zápisnicu zo zasadnutia zástupcu veriteľov do OV .
Po právoplatnom rozhodnutí krajským súdom vo veci veriteľa Mirach, s.r.o., Bratislava, správca zverejní rozvrh zo
všeobecnej podstaty v OV.
Zasadnutie bolo ukončené, nakoľko boli vyčerpané všetky body navrhnutého programu.
V Nitre dňa 28.02.2017 o 11,40 hod. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s.,

SKP úpadcu

K005565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ježová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenová 3403/45, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/14/2016 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/14/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Alena Balážová správca úpadcu: Alena Ježová, Kempelenová 3403/45, 010 01, adresa na doručovanie M.R.
Štefánika 7, 010 01 Žilina oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Žiline pod sp.
zn. 6K/14/2016, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 z.č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií zostavil Zoznam
pohľadávok všeobecnej podstaty, 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:
Podľa ust. § 96 ods. 3 a 4 z. č. 7/2005 Z. z. zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený v 30-dňovej lehote 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 musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do Zoznamu, alebo že má byť zaradená do Zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.
JUDr. Alena Balážová - správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005566
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:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej 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 preraďuje nižšie uvedené nehnuteľnosti zo všeobecnej podstaty do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:
31 318 916, Slovenská republika, poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok 2:

1. Stavby
LV č.

Katastrálne
územie

640 Ružomberok

Postavená na parcele registra „C“ Výmera
číslo
m2
3110

340

v Súpisné
číslo
1030

Popis stavbyPodiel

Súpisová
Eur

Rodinný dom 1/2

27 600,00

hodnota

v

2. Stavby
LV č.

Katastrálne
územie

Postavená na parcele registra Výmera
„C“ číslo
m2

v Súpisné
číslo

Popis
stavby

Podiel

Súpisová hodnota v
Eur

1691 Liptovská Teplá

60

792

119

Hostinec

2/3 podiel v režime
133 840,91
BSM

1691 Liptovská Teplá

60

792

119

Hostinec

1/6

33 460,23

3. Pozemky
Podiel

LV č. Katastrálne územie Parc. číslo Výmera v m2 Druh pozemku

Register

Súpisová hodnota v EUR

1691

Liptovská
Teplá

59

430

Záhrady

2/3 podiel
parcely registra "C" 4 750,07
v režime BSM

1691

Liptovská
Teplá

60

792

Zastavané plochy a nádvoria

2/3 podiel
parcely registra "C" 8 748,96
v režime BSM

1691 Liptovská Teplá

59

430

Záhrady

1/6

parcely registra "C" 1 187,52

1691 Liptovská Teplá

60

792

Zastavané plochy a nádvoria1/6

parcely registra "C" 2 187,24

640 Ružomberok

3110

340

Zastavané plochy a nádvoria1/2

parcely registra "C" 2 816,90

640 Ružomberok

3111

468

Záhrady

parcely registra "C" 3 877,38

1/2
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Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K005567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Petrášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 172/45, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/79/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/79/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §72, ods. 2 zák. 7/2008. Súpisova hodnota za
mesiac marec je 21,93 €. Deň zapísania 6.3.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K005568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Psotný - PE - PS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabinská 35, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 180 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22R/2/2016 S 1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Reštrukturalizačný správca týmto v zmysle ustanovenia §126 ods. 1 ZKR zvoláva schôdzu veriteľov dlžníka Peter
Psotný - PE - PS (33180130) , Žabinská 35, 91105 Trenčín, Slovensko v reštrukturalizácii, ktorá sa bude konať
v sídle správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Blok B, 2. poschodie dňa 24.04.2017 o 10.00 hod.
Prezentácia účastníkov sa bude konať od 09:30 hod. – 10.00 hod.

Program rokovania schôdze veriteľov:
1. Otvorenie
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Voľba veriteľského výboru
4. Stanovisko veriteľov k reštrukturalizácii
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

32

Obchodný vestník 51/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

5. Diskusia, rôzne
6. Záver

Veriteľ je povinný pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z OR. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

V Trenčíne, dňa 09.03.2017
JUDr. Barbora Koncová
reštrukturalizačný správca

K005569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozáková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásno nad Kysucou 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2016 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Lubomír Kadura, správca dlžníka Veronika Kozáková, nar. 19.7.1990, bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad
Kysucou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom v Žiline, sp.zn.: 3K/11/2016, sp.zn. správcovského spisu:
3K/11/2016 S1317 týmto zverejňuje súpis majetku úpadkyne.

Finančná hotovosť 1.660,- eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty

Zrážka zo mzdy: 282,45 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 342,96 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 359,71 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 332,80 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 328,98 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 327,15 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 238,04 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty
Zrážka zo mzdy: 328,07 eur poukázaná na účet správy konkurznej podstaty.

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

K005570
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:
Sládkvičova 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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“)
a v zmysle udeleného záväzného pokynu, I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty úpadcu: OR-LI s.r.o., so sídlom Dovalovo 555, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 588
689 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

I.

Predmet predaja

Peňažná pohľadávka:

Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
do
súpisu do
súpisu Označenie dlžníka
majetku
majetku

32

§ 67 ods. 1
06.02.2017
písm. b)

Suma
pohľadávky
v mene

Milan
Šooš,
nar.
22.04.1967,
bytom: 5.000,00 €
Liptovský Mikuláš

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová
hodnota

Pokuta uložená na základe uznesenia
Okresného súdu Žilina 3K 3/2013 -783 v
5.000,00 €
spojení s opravným uznesením 3K/3
2013-806

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške 200,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t. j. IBAN: SK34
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. zloží vratnú zálohu vo výške 200,00 € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t. j. IBAN: SK34
0900 0000 0003 3388 6583;

2. ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu v mene Eur;

3. a zároveň ponúkne za predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu v rámci verejného ponukového
konania, pričom kritériom pre určenie víťaza ponukového konania bude výška kúpnej ceny a jej
splatnosť;

4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti
jeho podania v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 200,00 €
v prospech konkurznej podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu mailom na adrese:
recovery@hmg.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „OR-LI s.r.o.
– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Sládkovičova 6,
010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči Úpadcovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola verejného ponukového
konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej podstaty.
V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba na jednu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba na jednu
ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka,
ktorá bola doručená ako prvá.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn
príslušného orgánu Úpadcu.

Zabezpečený veriteľov Úpadcu si vyhradil právo rozhodnúť o odmietnutí najvyššej ponuky záujemcu o kúpu
v prípade, ak táto bude zjavne neadekvátna.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcovi zo strany príslušného veriteľského orgánu.

V Žiline, dňa 09.03.2017

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K005571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 4/1234, 075 01 Trebišov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Správca podstaty úpadcu DIOS Slovakia, s.r.o. zverejňuje schválený čiastkový rozvrh výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho oddelenú podstatu pre zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., ktorý dňa
06.03.2017 schválil rozvrh.
Čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V súlade s ustanovením § 96 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňujem
čiastkový rozvrh výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu pre zabezpečeného veriteľa.

A. Všeobecná časť

Zoznam majetku podstaty:
jednotlivé súpisové zložky oddelenej podstaty majetku uvedené v súpise
Predaj časti podniku Horné Saliby, ktorú tvorili tri podstaty:
·
·
·

oddelená podstata Jean Systems, s.r.o.
oddelená podstata Slovenská konsolidačná, a.s.
všeobecná podstata

spôsob speňaženia: verejné ponukové konanie, § 92 ods. 1 písm. d)
dôvod výberu: dosiahnutie vyššieho výťažku
celkový výťažok zo speňaženia časti podniku, ktorú tvoria tri podstaty : 805 000 EUR
odmena správcu zo speňaženia časti podniku: 71 904,19 EUR

z toho ďalej len oddelená podstata

podiel oddelenej podstaty zo speňaženia 1240,48 EUR
odmena správcu 107,86 EUR
pohľadávky proti podstate (náklady okrem odmeny správcu): 620,28 EUR
pohľadávky proti podstate celkom: 728,14 EUR
súdny poplatok: 0,2% z výťažku, čo predstavuje 2,48€

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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Návrh na čiastkový rozvrh výťažku oddelenej podstaty

podiel oddelenej podstaty zo speňaženia 1240,48 EUR
odmena správcu 107,86 EUR
pohľadávky proti podstate (náklady okrem odmeny správcu): 620,28 EUR
pohľadávky proti podstate celkom: 728,14 EUR
súdny poplatok: 0,2% z výťažku, čo predstavuje 2,48€
zostatok: 509,86 EUR

Suma určená na uspokojenie pohľadávky zabezpečeného veriteľa 509,86 EUR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K005572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Babušák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.8.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 28/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Dávid Babušák, nar. 14.8.1992, bytom Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, v celkovej prihlásenej sume
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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PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky 4.621,09 €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K005573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Správca podstaty úpadcu DIOS Slovakia, s.r.o. zverejňuje schválený čiastkový rozvrh výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho oddelenú podstatu pre zabezpečeného veriteľa Jean Systems, s.r.o., ktorý dňa
23.02.2017 schválil rozvrh.
Čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V súlade s ustanovením § 96 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňujem
čiastkový rozvrh výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa.

A. Všeobecná časť

Zoznam majetku podstaty:
jednotlivé súpisové zložky oddelenej podstaty majetku uvedené v súpise
Predaj časti podniku Horné Saliby, ktorú tvorili tri podstaty:
·
·
·

oddelená podstata Jean Systems, s.r.o.
oddelená podstata Slovenská konsolidačná, a.s.
všeobecná podstata

spôsob speňaženia: verejné ponukové konanie, § 92 ods. 1 písm. d)
dôvod výberu: dosiahnutie vyššieho výťažku
celkový výťažok zo speňaženia časti podniku, ktorú tvoria tri podstaty : 805 000 EUR
odmena správcu zo speňaženia časti podniku: 71 904,19 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

39

Obchodný vestník 51/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

z toho ďalej len oddelená podstata

podiel oddelenej podstaty zo speňaženia 783484,51 EUR
odmena správcu 69 982,40 EUR
pohľadávky proti podstate (náklady okrem odmeny správcu): 74387,16 EUR
pohľadávky proti podstate celkom:144 369,54
súdny poplatok: 0,2% z výťažku, čo predstavuje 1566,97 €

Návrh na čiastkový rozvrh výťažku oddelenej podstaty

podiel oddelenej podstaty zo speňaženia 783484,51 EUR
odmena správcu 69 982,40 EUR
pohľadávky proti podstate (náklady okrem odmeny správcu): 74387,16 EUR
pohľadávky proti podstate celkom: 144 369,54 EUR
súdny poplatok: 0,2% z výťažku, čo predstavuje 1566,97 €
zostatok: 637 547,99 EUR

Náklady vo výške 26 469,01 EUR (21 542,97 EUR + 4 926,04 EUR) ktoré boli vynaložené v konkurze na oddelenú
podstatu, sú odpočítané od výťažku prevádzky Horné Saliby.

Suma určená na uspokojenie pohľadávok zabezpečeného veriteľa 611 078,98 EUR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

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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K005574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznam o doplnení súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S
1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966
(ďalej len ako „Úpadca“) v konkurznom konaní č.k. 40K/29/2016, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu o tieto položky:
Súpisné
č.

Predmet

Súpisová
hodnota

12

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka z výsluhového dôchodku za 159,07 €
mesiac január 2017

Súpisné
č.

Predmet

13

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka z výsluhového dôchodku za 159,07 €
mesiac február 2017

Súpisová
hodnota

Typ zložky

Deň zápisu

Iná majetková
09.03.2017
hodnota

Typ zložky

Deň zápisu

Iná majetková
09.03.2017
hodnota

V Novom Meste nad Váhom dňa 09.03.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K005575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIOS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 3 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 225 576
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu DIOS Slovakia, s.r.o. zverejňuje schválený čiastkový rozvrh výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov. Veriteľský výbor dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre

nezabezpečených

Deň vydania: 14.03.2017

veriteľov.

Veriteľský

výbor

dňa

Čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V súlade s ustanovením § 96 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňujem
čiastkový rozvrh výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov.

A. Všeobecná časť

Zoznam majetku všeobecnej podstaty:
jednotlivé súpisové zložky všeobecnej podstaty majetku uvedené v súpise
Predaj časti podniku Horné Saliby, ktorú tvorili tri podstaty:
·
·
·

oddelená podstata Jean Systems, s.r.o.
oddelená podstata Slovenská konsolidačná, a.s.
všeobecná podstata

spôsob speňaženia: verejné ponukové konanie, § 92 ods. 1 písm. d)
dôvod výberu: dosiahnutie vyššieho výťažku
celkový výťažok zo speňaženia časti podniku, ktorú tvoria tri podstaty : 805 000 EUR
odmena správcu zo speňaženia časti podniku: 71 904,19 EUR

z toho ďalej len všeobecná podstata

Výťažok (čiastkový) zo speňaženia: 20275,01,-EUR
odmena správcu 1811,99 EUR
pohľadávky proti podstate (náklady okrem odmeny správcu): 1900,87 EUR
pohľadávky proti podstate celkom: 3 712,86 EUR
súdny poplatok: 0,2% z výťažku, čo predstavuje 40,55 €

Návrh na čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Výťažok (čiastkový) zo speňaženia: 20275,01,-EUR
odmena správcu: 1811,99 EUR
pohľadávky proti podstate (náklady okrem odmeny správcu): 1900,87 EUR
pohľadávky proti podstate celkom: 3 712,86 EUR
súdny poplatok: 40,55,-EUR
zostatok: 16 521,60 EUR

Náklady vo výške 5520,20 EUR, ktoré boli vynaložené v konkurze na všeobecnú časť majetku, sú odpočítané od
výťažku prevádzky Horné Saliby.

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov 11 001,40 EUR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K005576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lichvár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Luku 617/13, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, ako správca úpadcu: Marián Lichvár, nar.
27.12.1971, trvale bytom J. Luku 617/13, 991 26 Nenince, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica (2. poschodie, č. d. 220), a to
počas pracovných dní v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie
do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: peter@skrabak.sk alebo telefonicky na tel. č.:
0971 320 902.
V Banskej Bystrici, dňa 09.03.2017
JUDr. Peter Škrabák, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/60/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca úpadcu Ján Kocian,
bytom Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica, nar.: 09.06.1983 (ďalej len ako „úpadca“), zvoláva v konkurze č.k.
40K/60/2016 v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 03.05.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na ulici Čsl. armády 84/22 v Novom Meste
nad Váhom na 1.poschodí budovy.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi má veriteľ,
ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veritelia
– fyzické osoby sú povinný pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc s osvedčeným podpisom, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Novom Meste nad Váhom dňa 09.03.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K005578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chmeňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Peter Chmeňa, nar.: 28.03.1970, bytom: 935 55 Hontianska
Vrbica 279 v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 31.03.2017 o 11:00
hod. v kancelárii správcu na adrese Hollého 10, 949 01 Nitra s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov (ust. § 107 ods. 2 ZKR)
3. Záver.

Pri prezentácii konanej od 10:45 do 11:00 hod. veritelia preukazujú svoju totožnosť:
·
·
·
·

fyzické osoby - platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
fyzické osoby – podnikatelia - aktuálnym výpisom zo ŽR a platným dokladom totožnosti (OP, pas či iný
uznávaný doklad totožnosti),
právnické osoby – aktuálnym výpisom z OR a platným dokladom totožnosti fyzickej osoby, ktorá je
štatutárnym orgánom resp. členom štatutárneho orgánu (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti),
zástupcovia veriteľov - plnou mocou, prípadne poverením, na zastupovanie veriteľa a platným dokladom
totožnosti (OP, pas či iný uznávaný doklad totožnosti). V prípade zastupovania fyzickej soby podnikateľa
resp. právnickej osoby tiež aktuálnym výpisom zo ŽR resp. z OR.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K005579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Hlopko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 2908/10, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.6.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K 1/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K 1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu Vladimír Hlopko, nar. 6.6.1966, Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, v zmysle §28 ods. 3 ZKR
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi
doručená 6.3.2017, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
veriteľ : Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. č. 2802/3, 058 01 Poprad, IČO : 00 326 470
vo výške : 212,26 EUR

K005580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406, sp. zn.:
4K/20/2016 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená
dňa 09.03.2017 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Miloš Hlucháň-DOPRAVA s.r.o., Horný Hričov 418,
013 42 Žilina, IČO: 45 873 461:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.083,95 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Faktúra č. 20150418 za prevedené práce, zo dňa 30.09.2015, splatná 30.10.2015
v celkovej výške 1.083,95 eur

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 09.03.2017

K005581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Vavreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodno 29, 023 34 Lodno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2013 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty Úpadcu Viera Vavreková, nar. 21.06.1966, bytom Lodno 29, 023 34 Lodno (ďalej len
„Úpadca“) sa v súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZKR a ust. §-u 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 665/2005 Z.z. dopĺňa o novú
súpisovú zložku majetku:

39/
Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 2/2017 vo výške 300 Eur
deň zaradenia do súpisu: 9.3.2017
dôvod zaradenia do súpisu: dobrovoľná zrážka zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 300 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

46

Obchodný vestník 51/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

V Martine, dňa 9.3.2017
JUDr. Marína Gallová, správca

K005582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Zrážka zo mzdy vyplatená zamestnávateľom za 02/2017 - § 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 351,95 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K005583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Balciarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Stredná 23, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/27/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/27/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
Konečný rozvrh
rozvrhová všeobecná časť

1.Všeobecne o priebehu konkurzu
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Okresný súd Trnava uznesením č.k. 36K/27/2016-30 zo dňa 09.08.2016 rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Lucia Balciarová, nar. 23.09.1983, bytom Sotinská 1474/9, 905 01 Senica (ďalej len „úpadca“),
ktoré bolo zverejnené dňa 17.08.2016 v OV č. 159/2016, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.8.2016. Do
funkcie správcu ustanovil Ing. Miroslava R. Šefčíka, PhD., č. zápisu S1143 v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len „správca“).
V konkurznej veci boli prihlásené zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky. V rámci základnej prihlasovacej
lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu dľa ust. §28 ods. 2 ZKR bolo prihlásených 12 prihlášok pohľadávok
veriteľov. K dnešnému dňu je uznaných prihlásených celkom 6 veriteľov voči všeobecnej podstate a 1 veriteľ voči
oddelenej podstate,v celkovej výške prihlásených a zistených pohľadávok 122 404,64€.
V súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, na dňa 21.11.2016 o 13.00 hod. v kancelárii
správcu, ktorá nebola uznášaniaschopná. Opakovaná 1. schôdza veriteľov sa uskutočnila 14.12.2016 o 13.00.hod.
Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18,
Bratislava, IČO: 36 854 140. Zápisnica bola zverejnená dňa 20.12.2016 v OV č. 243/2016 (K028713).
V súlade s ust. § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu oddelenej podstaty vo výške 50 300,00
€ (zverejnený 18.10.2016 v OV 200/2016), a všeobecnej podstaty v celkovej výške 2 229,19 €. Dňa 28.12.2016
dopísal hodnotu odporovateľného úkonu vo výške 1 440,- € a tak spolu súpis majetku bol v hodnote 53 969,19 €.
2. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca už neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
3. Speňažovanie oddelenej podstaty
Správca speňažil celú konkurznú podstatu v objeme zdrojov celkom 59 124,99 €, z toho výťažok zo speňaženia
oddelenej podstaty – byt č. 3 v Senici s príslušenstvom , na ulici Sotinská 1474/9, 905 01 Senica, v podiele 1/1
v hodnote 51 700 €, a to schváleným postupom. Oddelený veriteľ v tomto konkurze bol: Československá obchodná
banka, a.s. Bratislava, IČO: 36 854 140, teda podľa § 95 ods. 1 ZKR neprešla na uspokojenie do všeobecnej
podstaty Československá obchodná banka, a.s. Bratislava, IČO: 36 854 140 neuspokojená suma, pretože tam bol
uspokojený celý nárok tohto oddeleného veriteľa vo výške 40 541,28 € a naopak zvyšok z výťažku oddelenej
podstaty prešiel do všeobecnej podstaty.
4. Výťažok získaný speňažením všeobecnej podstaty
Správca konštatuje, že speňažením všeobecnej podstaty získal výťažok v celkovej 7 424,99 €, ktorý obsahuje aj
príjem poukázaný zo strany súdu na účet správy majetku v sume 663,88 € ako zložený preddavok v celkovej výške
na úhradu odmeny a nákladov správcu. Vymožené pohľadávky boli vo výške 4 846,38 €. Rozdiel oproti Súpisu
majetku vo vymožení pohľadávok je + 3 752,66 €, čo zdôvodňujem časovým prírastkom exekuovanej časti mzdy
úpadcu. Predaj hnuteľného majetku za 1 000,00 €, zaistené peniaze na BÚ boli spolu vo výške 138,61 €
a pripísaný úrok banky nebol žiaden.Tento výťažok, i keď bol vyťažený na 202,36 % dovoľuje uspokojenie veriteľov
všeobecne iba v podiele 8,63% z ich pôvodných nárokov prihlásených do konkurzu.
5. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 11 513,71 €. V prípade,
že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde k uspokojeniu
pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce pohľadávky
proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených
veriteľov.
6. Záver
Správca oslovil schvaľujúci orgán dňa 24. a. 25.1.2017 s úmyslom zostaviť zoznam pohľadávok s cieľom ukončenia
konkurzu rozvrhom.
Zverejnenie všetkých pohľadávok proti podstate bolo v Obchodnom vestníku č 19/25017 dňa 27.01.2017 voči
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Zverejnenie všetkých pohľadávok proti podstate bolo v Obchodnom vestníku č 19/25017 dňa 27.01.2017 voči
ktorému neboli v zákonnej lehote, ani dodnes podané žiadne námietky, tak správca zverejňuje tento návrh
Konečného rozvrhu podľa § 49 Zák. č. 665/2005 Z.z. a podľa § 96 ods. 5 a § 101 ZKR predkladá tento Konečný
rozvrh.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého rozvrhu
výťažku 15 kalendárnych dní, odo dňa jeho zverejnenia v obchodnom vestníku. V prípade, ak príslušný orgán návrh
rozvrhu výťažku schváli, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku
a ukončeniu konkurzu záverečnými prácami.
Konečný rozvrh
rozvrhová časť

Poznámka:
VP = všeobecná podstata

1.Súpis majetku všeobecnej podstaty a jeho speňaženie ust. § 68 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z

č. súpisová zložka majetku

podstata

súpisová hodnota
v €

Z toho speňažené:
€

%

dňa

1. peniaze v banke

VP

135,47

138,61

102,30

p.s.

2. hnuteľný majetok

VP

1 000,00

1 000,00

100,00

27.2.2017

3. pohľadávky

VP

1 093,72

4 846,38

443,11

priebežne

4. odporovateľný úkon

VP

1 440,00

1 440,00

100,00

28.12.2016

5.

btto výťažok celkom

VP

3 669,19

7 424,99

202,36

x

2.Súpis majetku oddelenej podstaty a jeho speňaženie
ust. § 68 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
súpisová
podstata hodnota
v EUR

č. súpisová zložka majetku

1.

Nehnuteľnosti vedené na LV č. 7248- stavba súpisné č. 1474 na parc. 3565/9, bytový
dom Sotinská, vchod č. 9, byt č. 3, k.ú. Senica + podiel na spol. častiach a zar. domu +
OP
LV č. 7360 – parcela registra „C“ parc.č. 3565/59, zastavané plochy a nádvoria, k.ú
Senica

50 300,00

Z toho speňažené:
€

%

51 700,00 102,8 27.2.2017

3.Návrh konečného rozvrhu v Celku ust. § 96, § 98, § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
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č.

Položka

€

Poznámka

1

hrubý vymožený výťažok
vrátane exek. mzdy 2/2017

59 124,99

tab. č. 1

2

uhradené pohľadávky proti podstate

1 650,12

tab. č. 2

3

spolu (rozdiel pol. 1 – 2)

= 57 474,87

Deň vydania: 14.03.2017

budúce platby, z toho
4

súdny poplatok (0,2 % z výťažku)

118,45

Zákon č. 71/1192 Zb., položka 5 b)

5

rezerva na zrušenie účtu, poštovné

6

Rezerva na účtovné a daňové ukončenie konkurzu

360,00

7

návrh odmeny správcu

7 768,00

list č. 4/6

8

rezerva na DPH z odmeny

1 553,60

list č. 4/6

9

spolu (pol. 4 až 8)

= 9 863,59

63,54

10 SPOLU predmet rozvrhu veriteľom VP

= 47 611,28

rozdiel medzi r. 3 a r. 9

z toho:

11

výťažok pre oddeleného veriteľa

= 40 541,28

12

výťažok pre nezabezpečeného veriteľa

= 7 070,00

bol vypočítaný správcom

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

1

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, IČO: 36 854 140

SPOLU

Výpočet:

výťažok odd. podstaty
-výdavky na oddelenú podstatu

pohľadávky
€

Návrh rozvrhu
% uspokojenia

€

40 541,28

100

40 541,28

40 541,28

100

40 541,28

51 700,00
1 941,95 + 8 147,94 =10 089,89
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netto k výplate odd. verit.

41 610,11

vyplatiť dľa prihlášky

40 541,28
(Pozn. je dostatok zdrojov i po odpočte výdavkov OP)

Prevedené do VP v výťažku OP

11 158,72

č. Veriteľ

pohľadávka č.

pohľadávky
€

Návrh rozvrhu
% uspokojenia

€

1

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

45 116,08

8,636

3 896,38

2

Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140

23 645,48

8,636

2 042,10

3

Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130

4 241,90

8,636

366,34

4. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155

2 519,63

8,636

217,61

5. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO: 47 258 713

1 925,47

8,636

166,29

4 414,80

8,636

381,28

81 863,36

8,636

7 070,00

6.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752

SPOLU

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

K005584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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Okresný súd Trnava
23K/16/2013
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
sp. zn.: 23K/16/2013
sp. zn. spr. sp.: 23K/16/2013 S1477
úpadca: Tomáš Nekanovič
narodený: 26.02.1978
trvale bytom: Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
správca: JUDr. Erik Bilský
so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava
zapísaný v zozname MS SR pod č. 1477
schvaľujúci orgán: Okresný súd Trnava, vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru
miesto a dátum vypracovania: V Trnave, dňa 07.03.2017
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.10.2013 sp. zn.: 23K/16/2013 bolo začaté konkurzné konanie proti
dlžníkovi: Tomáš Nekanovič, nar. 26.02.1978, Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, a to na návrh dlžníka.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 213/2013 zo dňa 05.11.2013.
Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 13.01.2014 č. k. 23K/16/2013-70 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Tomáš Nekanovič, nar. 26.02.1978, Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Úpadca“), súd
uznal konkurz za malý a do funkcie správcu ustanovil: JUDr. Michala Straku, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14,
921 01 Piešťany. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 12/2014 zo dňa 20.01.2014.
Z dôvodu závažného a opätovného porušenia povinností správcu Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa
23.06.2015 č. k. 23K/16/2013-92, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2015 zo dňa 29.06.2015,
odvolal z funkcie správcu JUDr. Michala Straku, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa. Následne Okresný súd
Trnava Uznesením zo dňa 17.07.2015 č. k. 23K/16/2013-103, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
142/2015 zo dňa 27.07.2015, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11,
917 01 Trnava (ďalej v texte len ako „Správca“).
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“): „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti
v priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Vzhľadom na to, že do predmetného konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky, Správca
vyhotovil iba súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2015
zo dňa 02.10.2015. Tento súpis majetku bol doplnený novými súpisovými zložkami, pričom jednotlivé doplnenia boli
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 215/2015 zo dňa 09.11.2015, v Obchodnom vestníku č. 236/2015 zo dňa
09.12.2015, Obchodnom vestníku č. 5/2016 zo dňa 11.01.2016, Obchodnom vestníku č. 25/2016 zo dňa
08.02.2016, Obchodnom vestníku č. 54/2016 zo dňa 18.03.2016, Obchodnom vestníku č. 67/2016 zo dňa
08.04.2016, Obchodnom vestníku č. 90/2016 zo dňa 11.05.2016, Obchodnom vestníku č. 109/2016 zo dňa
07.06.2016, Obchodnom vestníku č. 132/2016 zo dňa 11.07.2016, Obchodnom vestníku č. 153/2016 zo dňa
09.08.2016, Obchodnom vestníku č. 176/2016 zo dňa 13.09.2016, Obchodnom vestníku č. 196/2016 zo dňa
12.10.2016, Obchodnom vestníku č. 215/2016 zo dňa 09.11.2016, Obchodnom vestníku č. 236/2016 zo dňa
09.12.2016, Obchodnom vestníku č. 10/2017 zo dňa 16.01.2017, Obchodnom vestníku č. 26/2017 zo dňa
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09.12.2016, Obchodnom vestníku č. 10/2017 zo dňa 16.01.2017, Obchodnom vestníku č. 26/2017 zo dňa
07.02.2017 a v Obchodnom vestníku č. 46/2017 zo dňa 07.03.2017.
Na základe návrhu Správcu zo dňa 18.09.2015 Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 31.01.2017 č. k.
22C/434/2015-61, schválil zmier ohľadne vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Úpadcu a Lenky
Nekanovičovej, rod. Daniová, narodená 01.09.1976, bytom Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, na ktorej majetok
sa tiež vedie konkurzné konanie na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 23K/29/2015. Vzhľadom na to, že do BSM
patrili len veci nepodliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 1 ZKR, ktoré nemožno postihnúť exekúciou, tieto neboli
Správcom zapísané do súpisu majetku.
Úplný súpis majetku všeobecnej podstaty, vrátane výťažku zo speňaženia priradeného k jednotlivým súpisovým
zložkám je nasledovný:
Číslo
súp.zl.

Popis

Súpisová
hodnota

Výťažok
speňaženia

1.

Nárok na vrátenie nevyplatenej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
580,89 €
predbežného správcu

580,89 €

2.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie od 01/2014 do 07/2015

1 401,00 €

1 401,00 €

3.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 08/2015

99,00 €

99,00 €

4.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 09/2015

90,37 €

90,37 €

5.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 31.10.2015

0,02 €

0,02 €

6.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 10/2015

83,92 €

83,92 €

7.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 30.11.2015

0,02 €

0,02 €

8.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 11/2015

103,88 €

103,88 €

9.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 31.12.2015

0,02 €

0,02 €

10.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 12/2015

70,19 €

70,19 €

11.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 31.01.2016

0,02 €

0,02 €

12.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 01/2016

146,28 €

146,28 €

13.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 29.2.2016

0,02 €

0,02 €

14.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 02/2016

81,89 €

81,89 €

15.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 31.3.2016

0,02 €

0,02 €

16.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 03/2016

120,68 €

120,68 €

17.

Úroky na konkurznom účte úpadcu k 30.4.2016

0,01 €

0,01 €

18.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 04/2016

85,78 €

85,78 €
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19.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 05/2016

77,79 €

77,79 €

20.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 06/2016

46,01 €

46,01 €

21.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 07/2016

63,12 €

63,12 €

22.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 08/2016

100,93 €

100,93 €

23.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 09/2016

84,75 €

84,75 €

24.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 10/2016

60,01 €

60,01 €

25.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 11/2016

82,87 €

82,87 €

26.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 12/2016

51,15 €

51,15 €

27.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu 01/2017

48,57 €

48,57 €

Celkový výťažok zo speňaženia majetku:

3.479,21

€

1. ROZVRHOVÁ ČASŤ
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 prvá veta ZKR: „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 pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku.“
Podľa ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich
vzájomnej výšky.“
Podľa ustanovenia § 87 ods. 1 ZKR: „Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate
a pohľadávky proti oddelenej podstate.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname
uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu
pohľadávok a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 prvá veta ZKR: „Správca podľa ním 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.“
V zmysle citovaného ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR Správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 26/2017
zo dňa 07.02.2017. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR nebola podaná žiadna námietka proti poradiu
pohľadávok proti podstate.
Pohľadávky prihlásené do konkurzu:
Por. č.

VERITEĽ

PRIHLÁSENÉ

ZISTENÉ

POPRETÉ

1

CETELEM SLOVENSKO a.s.

21 814,36 €

21 814,36 €

0,00 €
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2

Consumer Finance Holding, a.s.

718,27 €

718,27 €

0,00 €

3

JUDr. Jozef Kapronczai, súdny exekútor

5 310,95 €

5 310,95 €

0,00 €

27 843,58 €

27 843,58 €

0,00 €

SPOLU

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:
por. dátum

veriteľ

právny dôvod vzniku

§ 87

prihlásená výška

dátum

ods. 2 ZKR:

suma

úhrady úhrady

%

č.

doručenia

1

5.2.14

JUDr.Michal Straka

poštové poplatky

písm. c)

1,50 €

1,50 €

10.12.2015 100%

2

2.4.15

JUDr.Michal Straka

poštové poplatky

písm. c)

1,55 €

1,55 €

10.12.2015 100%

3

28.7.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,55 €

1,55 €

10.12.2015 100%

4

12.8.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,55 €

1,55 €

10.12.2015 100%

5

13.8.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,55 €

1,55 €

10.12.2015 100%

6

31.8.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,70 €

1,70 €

10.12.2015 100%

7

31.8.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.8.15

100%

8

31.8.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.8.15

100%

9

31.8.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.8.15

100%

10

17.9.15

JUDr.Erik Bilský

poštové poplatky

písm. c)

1,55 €

1,55 €

10.12.2015 100%

11

30.9.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

30.9.15

100%

12

30.9.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

30.9.15

100%

13

30.9.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

30.9.15

100%

14

30.9.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,51 €

0,51 €

30.9.15

100%

15

31.10.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.10.15

100%

16

31.10.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.10.15

100%

17

31.10.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.10.15

100%

18

31.10.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.10.15

100%

19

30.11.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

30.11.15

100%

20

30.11.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

30.11.15

100%

21

30.11.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

30.11.15

100%

22

30.11.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

30.11.15

100%

23

31.12.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.12.15

100%

24

31.12.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.12.15

100%

25

31.12.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,34 €

0,34 €

31.12.15

100%

26

31.12.15

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.12.15

100%

27

31.1.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.1.16

100%

28

31.1.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.1.16

100%

29

31.1.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.1.16

100%

30

31.1.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.1.16

100%

31

29.2.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

29.2.16

100%

32

29.2.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

29.2.16

100%

33

29.2.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

29.2.16

100%

34

29.2.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

29.2.16

100%

35

31.3.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.3.16

100%

36

31.3.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.3.16

100%

37

31.3.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.3.16

100%
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38

31.3.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.3.16

100%

39

30.4.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

30.4.16

100%

40

30.4.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

30.4.16

100%

41

30.4.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

30.4.16

100%

42

30.4.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

30.4.16

100%

43

31.5.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.5.16

100%

44

31.5.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.5.16

100%

45

31.5.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.5.16

100%

46

31.5.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.5.16

100%

47

30.6.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

30.6.16

100%

48

30.6.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

30.6.16

100%

49

30.6.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

30.6.16

100%

50

30.6.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

30.6.16

100%

51

31.7.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.7.16

100%

52

31.7.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.7.16

100%

53

31.7.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.7.16

100%

54

31.7.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.7.16

100%

55

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.8.16

100%

56

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.8.16

100%

57

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.8.16

100%

58

31.8.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.8.16

100%

59

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

30.9.16

100%

60

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

30.9.16

100%

61

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

30.9.16

100%

62

30.9.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

30.9.16

100%

63

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

31.10.16

100%

64

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

31.10.16

100%

65

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

31.10.16

100%

66

31.10.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

31.10.16

100%

67

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za IB

písm. c)

0,99 €

0,99 €

30.11.16

100%

68

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za výpisy

písm. c)

2,00 €

2,00 €

30.11.16

100%

69

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za transakcie

písm. c)

0,17 €

0,17 €

30.11.16

100%

70

30.11.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za vedenie účtu

písm. c)

3,29 €

3,29 €

30.11.16

100%

71

31.12.16

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatky za vedenie účtu

písm. c)

6,45 €

6,45 €

31.12.16

100%

72

31.1.17

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatky za vedenie účtu

písm. c)

6,45 €

6,45 €

31.1.17

100%

73

28.2.17

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatky za vedenie účtu

písm. c)

6,45 €

6,45 €

28.2.17

100%

74

7.2.17

JUDr. Erik Bilský

odmena správcu z výťažku s DPH

písm. a)

208,74 €

75

7.2.17

Okresný súd Trnava

súdny poplatok za konkurz. kon.

písm. c)

6,96 €

Sberbank Slovensko, a.s.

poplatok za zruš. konkurz. účtu

písm. c)

6,00 €

76

Pohľadávky proti podstate spolu:

353,71 €

* Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku:
Odmena Správcu z výťažku zo speňaženia majetku bola určená v zmysle nasledovných právnych predpisov:
Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 druhá veta ZKR: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov má správca
nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na
uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ustanovenia § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 prvá veta Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej v texte len ako „Vyhláška č. 665/2005 Z. z.“/: „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov
patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“).“
Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej
konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na
ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.: „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane
z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
Vychádzajúc z citovaných ustanovení Správca určil odmenu z výťažku jednotlivých súpisových zložiek majetku
nasledovne:
Z výťažku zo speňaženia iných peňažných pohľadávok (nárok na zrážky zo mzdy Úpadcu, nárok na vrátenie
nespotrebovaného preddavku,) uhradených na konkurzný účet Úpadcu v celkovej výške 3.479,08 €, Správca určil
odmenu v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. vo výške 173,95 €, t. j. 5% zo sumy 3.479,08 €, ku ktorej
sa v súlade s § 10 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z. pripočíta daň z pridanej hodnoty vo výške 34,79 €, a preto celková
odmena Správcu z výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty je vo výške 208,74 € s DPH. Za výťažok
z úrokov v celkovej výške 0,13 €, vyplatených Sberbank Slovensko, a. s. za zostatok na účte, Správcovi odmena
nepatrí v zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2005 Z. z..
** Súdny poplatok za konkurzné konanie:
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 6,96 € /t. j. 0,2 % z celkového výťažku 3.479,21 €/ v zmysle §
5 ods. 1 písm. e) a položky 5 písm. d) Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov bude zaplatený po schválení
konečného rozvrhu výťažku súdom.
Konečný rozvrh výťažku:
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 95 ods. 1 ZKR a uvedených skutočností Správca postupoval pri
stanovení konečného rozvrhu výťažku nasledovne:
Výťažok celkom :

3.479,21 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate celkom:

353,71 €

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate:

3.125,50 €

Zistené pohľadávky celkom:

27 843,58 €

Pomerné uspokojenie v %:

11,225 %

Por. č. VERITEĽ

ZISTENÁ POHĽADÁVKA

PERCENTO USPOKOJENIA

1

CETELEM SLOVENSKO a.s.

21 814,36 €

2

Consumer Finance Holding, a.s.

718,27 €

11,225 %

80,62 €

3

JUDr. Jozef Kapronczai, súdny exekútor

5 310,95 €

11,225 %

596,15 €

SPOLU

27 843,58 €

11,225 %

USPOKOJENIE v €
2.448,66 €

3.125,43 €

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 druhá veta ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie súdom.
V Trnave dňa 07.03.2017
JUDr. Erik Bilský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca úpadcu Tomáš Nekanovič

K005585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rovenský Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12 / 23, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1982
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/53/2014 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/53/2014
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.
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

MK Recovery, k.s., so sídlom Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1754, v mene ktorej koná komplementár JUDr. Marianna
Kuchtová, (ďalej len "Správca"), správca úpadcu: Marek Rovenský, nar. 13.05.1982, bytom Hlavná 12/23,
Slovenský Grob, (ďalej len Úpadca"), týmto v zmysle ust. 96 odst. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate
a taktiež oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie : V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po
predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.: 0901 919 180 alebo mailto: winklerova@vedeniesidla.sk
V Bratislave dňa 09.03.2017

MK Recovery,k.s.
JUDr. Marianna Kuchtová, komplementár

K005586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. hraničiarov 6/a / 0, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K/36/2016
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA Z PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV ÚPADCU
4K/36/2016
F.B.A., s.r.o.
IČO: 47 347 651
Nám.Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
Miesto konania:
Dátum a čas konania:

kancelária JUDr. Vojtech Agner, Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
09.03.2017 o 10,00 h.
Predseda schôdze:
JUDr. Vojtech Agner - splnomocnený zástupca MK Recovery,
k.s. správcu konkurznej podstaty úpadcu
Prítomní:
Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili veritelia: Podľa prezenčnej
listiny, ktorá tvorí prílohu k tejto zápisnici

Na schôdzi veriteľov sa nezúčastnil úpadca.
Program:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.
5. Rôzne
6. Záver
Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom listina prítomných tvorí nedeliteľnú
súčasť tejto zápisnice.

K bodu 1 – Prezentácia a otvorenie schôdze

Na prvej schôdzi veriteľov sú prítomní štyria veritelia z toho jeden veriteľ oprávnený hlasovať (Slovenská
konsolidačná, a.s.) s celkovým počtom hlasov 1 079,74. Zostávajúci traja veritelia sú považovaní za spriaznené
osoby a v súlade s § 35 ods. 4 ZKR a nie sú oprávnení na schôdzi hlasovať. Schôdza konkurzných veriteľov bola
zvolaná správcom formou uverejnenia oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku SR č.19/2017
zo dňa 27.01.2017, pod K001929. Predmetná prvá schôdza veriteľov je preto v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZoKR
uznášania schopná.

K bodu 2 – Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca informoval prítomných veriteľov o vykonaných úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu do konania 1.
schôdze veriteľov, ktoré sa týkajú zisťovania majetku úpadcu a záväzkov úpadcu.

K bodu 3 – Voľba veriteľského výboru

Z dôvodu že sa na schôdzi veriteľov zúčastnil iba jeden veriteľ oprávnený hlasovať, schôdza veriteľov nie je
spôsobilá na voľbu veriteľského výboru v minimálnom počte troch zástupcov.

K bodu 4 – Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR

Prítomný veriteľ oprávnený hlasovať nenavrhol výmenu správcu.

K bodu 5 – Rôzne

Správcovi neboli predložené žiadne materiály k bodu rôzne.

K bodu 6 - Záver

Správca poučil prítomných veriteľov, oprávnených na prvej schôdzi veriteľov hlasovať, o možnosti uplatniť proti
prijatým uzneseniam námietky z dôvodu ich rozporu so zákonom.
Predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu o 10.30 hod. ukončil.

Predseda schôdze:
MK Recovery, k.s.
Správca úpadcu

K005587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brath
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slepčany 9, 951 52 Slepčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2016 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU ZO SÚPISU MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu Jozef Brath, nar. 29.09.1952, bytom 951 52 Slepčany 9, spisová značka:
31K/14/2016 S1409, v zmysle ust. §-u 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. §-u 40 ods.1 písm. f) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.,
po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu – zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa
21.02.2017, zverejneného v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 44/2017 zo dňa 03.03.2017
vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu nasledujúcu súpisovú zložku majetku (zverejnenú
v OV č. 173/2016 zo dňa 08.09.2016 pod č. K020686):
Cenné papiere
ISIN: SK1110001452
Druh a forma: akcie kmeňové na meno
Stav: voľne obchodovateľné
Emitent: OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31318916
Menovitá hodnota 1 akcie: 3,98 EUR
Trhová hodnota 1 akcie: 1,81 EUR
Množstvo: 2 ks
Súpisová hodnota majetku: 3,62 EUR
Deň vylúčenia zo súpisu: 21.02.2017
Dôvod vylúčenia zo súpisu: Súhlas príslušného orgánu – zástupcu veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. zo dňa
21.02.2017 (zverejnený v OV č. 44/2017 dňa 03.03.2017) s vylúčením; náklady speňaženia majetku by prevýšili
možný výťažok z jeho speňaženia v zmysle ust. §-u 81 ods. 1 ZoKR.
V zmysle ust. §-u 81 ods. 3 ZoKR majetok vylúčený zo súpisu správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek
veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho
veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa v zmysle ust. §-u 81 ods. 5 ZoKR nezapočítava do
uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu v OV neprejaví
záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu.

V Nitre, dňa 09.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K005588
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K 22/2015 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/22/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia bodu č. 3 - mzda
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod č. 4 - pohľadávka z účtu
Číslo Súpisová zložka majetku

Umiestnenie
majetku

Tatra banka, a.s.

Deň zapísania
majetku do
súpisu

Súpisová
hodnota

Výťažok zo
súpisovej zložky
majetku

3

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

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK69 1100
08.03.2017
0000 002937027148

5 194,41 € 5 194,41 €

4

pohľadávka poukázaná z účtu Slovenská
sporitelna a.s - Zuzana Kamenská, nar.:
27.07.1969, Mr. Štefánika 898/6, 962 12 Detva,
SR

Tatra banka,
a.s.

IBAN: SK69 1100
08.03.2017
0000 002937027148

468,82 €

468,82 €

K005589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
KP recovery, k.s., správca úpadcu HAMA s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 055 760, v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávky veriteľa: Sika Slovensko,
spol. s.r.o., so sídlom: Rybničná 38/e, Bratislava, IČO: 31 359 710, a to pohľadávky prihlásené súhrnnou
prihláškou č. 1 s por. č. 1 vo výške 122,01 eur, s por. č. 2 vo výške 927,29 eur, s por. č. 3 vo výške 2.728,28 eur,
s por. č. 4 vo výške 1.832,13 eur, s por. č. 5 vo výške 574,17 eur, s por. č. 6 vo výške 18,39 eur, s por. č. 7 vo výške
20,91 eur, s por. č. 8 vo výške 20,27 eur, s por. č. 9 vo výške 50,26 eur, s por. č. 10 vo výške 25,68 eur, s por. č. 11
vo výške 28,80 eur, s por. č. 12 vo výške 22,81 eur, s por. č. 13 vo výške 7,58 eur a pohľadávka prihlásená
prihláškou č. 2 vo výške 6.917,35 eur, doručená správcovi po uplynutí základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok,
boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici, dňa 3.3.2017
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., komplementár

K005590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Marián Ďurkovič, nar. 17.09.1970, Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany v súlade s § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK41 0900 0000 0051 2628
6596, VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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 vo výške 350,- €.

K005591
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 1K 77/2012 - 69, IČS: 6112232456 zo dňa 17.07.2013, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 140/2013 dňa 23.07.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Erika Ternényová, nar.: 05.10.1971, bytom Utekáč 44, 985 06 Utekáč, SR a zároveň ustanovený do funkcie
správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13E, 960 01
Zvolen, SR.
Správca dňa 08.10.2013 vyhotovil Súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 197/2013
dňa 11.10.2013.

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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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1K/77/2012-128 zo dňa 10.02.2015 konkurzný súd potvrdil
prevod pohľadávky vo výške 2.783,71 € z veriteľa:
·
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava pod porad. číslom 1/S-1 až 1/S-7
v konečnom zozname pohľadávok, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom 06.03.2015, o čom konkurzný súd zverejnil dňa 19.03.2015 oznam
v obchodnom vestníku č. OV 54/2015 s účinkami podľa § 199 ods. 9 Zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii, dňom 20.03.2015. Na základe uvedenej skutočnosti dňom 20.03.2015 práva spojené
s nadobudnutými pohľadávkami môže uplatňovať Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005.
Na základe ust. § 96 ods. 2 ZKR, správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zverejnil
oznámenie o zostavení zoznamu a zámer zostaviť rozvrh v OV č. 248/2016 dňa 28.12.2016, voči ktorému neboli
podané žiadne námietky.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 96 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „ZKR“), Vám ako
príslušnému orgánu – súdu -v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 39 ZKR,
predkladám
NÁVRH
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov

A)

Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku patriaceho do Všeobecnej podstaty úpadcu:

Predmetom speňažovania majetku všeobecnej podstaty úpadcu bol:
POHĽADÁVKY
·
·
·

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte v sume vo výške 0,34 €,
výťažok za speňaženie hnuteľných vecí v sume vo výške 500,- €,
výťažok zo speňaženia majetku - preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
poskytnutí úpadcom v sume vo výške 663,88 €.

Celková suma výťažku zo speňaženia súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty, predstavuje sumu vo výške
1.164,22 €.
B)

Pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu vo výške 467,65 €, z toho neuspokojené
pohľadávky proti všeobecnej podstate sú vo výške 142,32 € a uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate
predstavujú sumu vo výške 325,33 €.
C)

Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.

Rozdiel celkového výťažku, získaného speňažením súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti všeobecnej podstate, tzn. 1.164,22 € - 467,65 € = 696,57 €.
Suma určená na uspokojenie z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po
odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje 696,57 €.
Predkonkurzní veritelia úpadcu:
1)

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 (do dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1)
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 (do dňa
20.03.2015 Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, SR): uznaný
predkonkurzný nárok v sume vo výške 2.783,71 €
2)
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005: uznaný
predkonkurzný nárok v sume vo výške 3.978,54 €.
3)
Pohľadávka zabezpečeného oddeleného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., pôvodne
Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom 2/S-1 až 2/S-6, v rozsahu, v ktorom nebola uspokojená rozvrhom výťažku z oddelenej podstaty
úpadcu, a teda predkonkurzný nárok v sume vo výške 2.230,41 €, ktorý sa uspokojí ako nezabezpečená
pohľadávka z majetku všeobecnej podstaty (§ 94 ZKR).

II.
D)

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

Správca konkurznej podstaty navrhuje rozdeliť čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty, vo
výške 696,57 €, pomerne, medzi predkonkurzných veriteľov, keďže nie je možné uspokojiť všetky
nezabezpečené predkonkurzné pohľadávky v celom rozsahu a to nasledovne
Por.
Suma
určená
Označenie veriteľa
Pohľadávka Koeficient
č.
uspokojenie
Slovenská konsolidačná, a.s. / pôvodne Sociálna
1
2.783,71 € 0,3095
215,59 €
poisťovňa so sídlom v Bratislave
2
Slovenská konsolidačná, a.s.
3.978,54 € 0,4424
308,16 €
Slovenská konsolidačná, a.s., / pôvodne Slovenská
3
2.230,41 € 0,2480
172,75 €
republika - Daňový úrad Banská Bystrica

na Percentuálne zo sumy
696,57 €.
30,95 %
44,24 %
24,80 %

V zmysle ust. § 101 ZKR správca predkladá Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov z majetku úpadcu: Erika Ternényová, nar.: 05.10.1971, bytom Utekáč 44, 985 06 Utekáč, SR, súdu
ako orgánu vykonávajúceho pôsobnosť zástupcu veriteľov podľa ust. § 39 ZKR, a určuje na schválenie
konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku,
v súlade s ust. § 101 ZKR.
Súčasne OS v BB žiadam o oznámenie čísla účtu spolu s variabilným symbolom, na ktorý Vám má byť
uhradený súdny poplatok za konkurzné konanie.

Vo Zvolene dňa 08.03.2017

JUDr. Miloš Levrinc, PhD.,ustanovený do funkcie
správcu úpadcu Erika Ternényová

K005592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADJUST - SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 696 686
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca ADJUST – SERVIS s.r.o. so
sídlom Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 31 696 686 (ďalej aj len ako „Úpadca“) oznamujeme, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/60/2016-74 zo dňa 27.02.2017 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 46/2017 zo dňa 07.03.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. IČO: 44 088 833, Dunajská 48, 811 08 Bratislava (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
ADJUST – SERVIS s.r.o., registered seat Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, Identification number (IČO):
31 696 686, our duty is to inform you, that the District Court in Bratislava I No. 6K/60/2016-74 dated 27.02.2017 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 46/217 from 07.03.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Identification number (IČO) 44 088 833,
Dunajská 48, 811 08 Bratislava as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá
(§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which
(§ 28 sec. 1 BRA).

nie
is

je
not
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podstate,
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property
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

K005593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADJUST - SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 696 686
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, oznamuje
účastníkom konkurzného konania voči úpadcovi ADJUST – SERVIS s.r.o. so sídlom Rovniankova 12, 851 02
Bratislava, IČO: 31 696 686, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle príslušnej kancelárie správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00
hod. do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné
správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle +421 917 149 338 (fax: 02/39 024 575), prípadne písomne na
adresu kancelárie správcu alebo na elektronickú adresu správcu office@ssr.sk.

K005594
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11.11.2015 spis. zn.: 1K 76/2015, zverejneným v OV
221/2015, pod č. K024999, dňa 18.11.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Radoslav Greško, nar.:
10.09.1976, bytom Tajov 81, 976 34, SR (ďalej v texte len ako „úpadca“) a zároveň ustanovený do funkcie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR.
Správca vyhotovil Súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 248/2016 dňa 28.12.2016.
Na základe ust. § 96 ods.2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zverejnil
oznámenie o zostavení zoznamu a zámer zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v OV č. 248/2016 dňa
28.12.2016, voči ktorému neboli podané žiadne námietky.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 96 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „ZKR“), Vám ako

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

68

Obchodný vestník 51/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.03.2017

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „ZKR“), Vám ako
príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov – súdu, v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a), v spojení s ust. § 39 a § 107
ods. 2 ZKR,
predkladám
NÁVRH
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
A) Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku patriaceho do Všeobecnej podstaty úpadcu:
Predmetom speňažovania majetku všeobecnej podstaty úpadcu boli:
POHĽADÁVKY
·
·
·

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte v sume vo výške 0,11 €,
výťažok zo speňaženia majetku – vklad úpadcu v hotovosti v sume vo výške 1.700,- €
výťažok zo speňaženia majetku - preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
poskytnutí úpadcom v sume vo výške 663,88 €.

Celková suma výťažku zo speňaženia súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty, predstavuje sumu vo výške
2.363,99 €.
B) Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu vo výške 1.096,75 €, z toho neuspokojené
pohľadávky proti všeobecnej podstate sú vo výške 181,56 € a uspokojené pohľadávky proti všeobecnej podstate
predstavujú sumu vo výške 915,19 €.
C) Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.
Rozdiel celkového výťažku, získaného speňažením súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti všeobecnej podstate, tzn. 2.363,99 € - 1.096,75 € = 1.267,24 €.
Suma určená na uspokojenie z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po
odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje 1.267,24 €.
Predkonkurzní veritelia úpadcu:
1)

Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 174,50 €
2) Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, SR: uznaný
predkonkurzný nárok v sume vo výške 1.036,43 €
3) Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29 Augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava: uznaný
predkonkurzný nárok v sume vo výške 5.881,27 €
4)

ŤAŽIAR, spol. s r.o. "v konkurze", Ľ. Štúra 8, Zvolen 960 01:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 4.566,32 €
5)

KUHN - SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 16A, Senec 903 01, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 13.688,44 €
6)

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava 851 02, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 9.795,76 €
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ROZVRHOVÁ ČASŤ

D) Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
Správca konkurznej podstaty navrhuje rozdeliť čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty, vo
výške 1.267,24 €, pomerne, medzi predkonkurzných veriteľov, keďže nie je možné uspokojiť všetky
nezabezpečené predkonkurzné pohľadávky v celom rozsahu a to nasledovne
Por.
č.
1
2
3
4
5
6

Označenie veriteľa

0,0049

Suma
určená
uspokojenie
6,21 €

0,0295

37,38 €

2,95 %

0,1674
0,1299
0,3895
0,2787

212,14 €
164,61 €
493,59 €
353,18 €

16,73 %
12,99 %
38,95 %
27,87 %

Pohľadávka Koeficient

Krajský súd v Bratislave
174,50 €
Slovenská republika - Daňový úrad Banská
1.036,43 €
Bystrica
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
5.881,27 €
ŤAŽIAR, spol. s r.o. "v konkurze"
4.566,32 €
KUHN - SLOVAKIA s.r.o.
13.688,44 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
9.795,76 €

na Percentuálne
1.267,24 €
0,49 %

zo

sumy

V zmysle ust. § 101 ZKR predkladám Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
z majetku úpadcu: Radoslav Greško, nar.: 10.09.1976, bytom Tajov 81, 976 34, SR; zástupcovi veriteľov - súdu, a
určujem na schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku, v súlade s ust. § 101 ZKR.
Súčasne OS v BB žiadam o oznámenie čísla účtu spolu s variabilným symbolom, na ktorý Vám má byť uhradený
súdny poplatok za konkurzné konanie.
Vo Zvolene dňa 08.03.2017
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., ustanovený do funkcie
správcu úpadcu Radoslav Greško

K005595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PBPT Holding, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 260 702
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 28/2014 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 28/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Alena Gregorová, správca úpadcu PBPT Holding, a.s., so sídlom Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina, IČO:
45 260 702, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa, ktorá bola doručená po
základnej prihlasovacej lehote, a to:
veriteľ: SR – Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, Bratislava
prihlásená suma: 34,80 EUR
prihlásená suma: 33,30 EUR
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prihlásená suma: 0,10 EUR
V súlade s § 32 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje všetkým veriteľom, že kauciu pri
popretí pohľadávky tohoto veriteľa je možné zložiť na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu –
IBAN: SK4209000000005065011096, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname
pohľadávok.
Popretie pohľadávky tohoto veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a ak v tej istej lehote bude na
vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie tejto pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.

K005596
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 1K 22/2015-47, zo dňa 20.04.2015, zverejneným v OV
79/2015, pod č. K009273, dňa 27.04.2015, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Kamenská, nar.
27.07.1969, bytom M. R. Štefánika 898/6, 962 12 Detva, SR (ďalej v texte len ako „úpadca“) a zároveň ustanovený
do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13E,
960 01 Zvolen, SR.
Na základe ust. § 96 ods. 2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zverejnil
oznámenie o zostavení zoznamu a zámer zostaviť rozvrh v OV č. 248/2016 dňa 28.12.2016, voči ktorému neboli
podané žiadne námietky.
Správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 177/2015 dňa 16.09.2015
a v OV č. 246/2016 dňa 23.12.2016.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v súlade s ust. § 96 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „ZKR“), Vám ako
príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov -v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 107 ods. 2 ZKR,
predkladám
NÁVRH
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
A) Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku patriaceho do Všeobecnej podstaty úpadcu:
Predmetom speňažovania majetku všeobecnej podstaty úpadcu bol:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK:
1.
· spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/10 k nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Detva, katastrálny odbor
pre katastrálne územie: Detva, okres: Detva, obec: Detva, zapísanej na Liste vlastníctva č. 7748 a to:
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a) byt č. 44, ktorý sa nachádzal na 2. poschodí vo vchode č. 34 bytového domu súpisné číslo 892,
nachádzajúceho sa na ulici M. R. Štefánika v meste Detva (ktorý leží na parcele č. 3963 - parcela registra
"C" evidovaná na katastrálnej mape),
b) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné číslo 892 vo
veľkosti 5935/297075
c) pozemok parcely registra “C“, parcelné číslo 3963, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 824 m2
výťažok z predaja spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti v sume vo výške 950,- €.
2.
·

spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 k nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Detva, katastrálny odbor
pre katastrálne územie Detva, okres: Detva, obec: Detva, zapísanej na Liste vlastníctva č. 7845 a to:
a) byt č. 23, vo vchode číslo 6, nachádzajúci sa na 4. poschodí obytného domu súp. č. 898, postavený
na parcele č. KN-C 5396, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 836 m²,
b) spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5722/297075
výťažok z predaja spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti v sume vo výške 16.300,- €.

POHĽADÁVKY
·
·
·
·
·

výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte vo výške 0,20 €,
výťažok zo speňaženia majetku - mzda úpadcu CONTINENTALAUTOMOTIVE SYSTEMS SLOVAKIA,
s.r.o., Cesta ku Continentálu 1, 960 01 Zvolen vo výške 5.194,41 €,
výťažok zo speňaženia majetku – zánik poistnej zmluvy č. 0301736765 so spoločnosťou Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 815 74 vo výške 561,- €,
výťažok zo speňaženia majetku - preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
poskytnutí úpadcom vo výške 663,88 €,
výťažok zo speňaženia majetku – pohľadávka poukázaná na účet úpadcu vo výške 468,82 €.

Celková suma výťažku zo speňaženia súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty, predstavuje sumu vo výške
24.138,31 €.
B) Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkovú sumu vo výške 7.719,34 €, z toho neuspokojené
pohľadávky proti všeobecnej podstate sú vo výške 4.865,87 € a uspokojené pohľadávky proti všeobecnej
podstate predstavujú sumu vo výške 2.853,52 €.
C) Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov.
Rozdiel celkového výťažku, získaného speňažením súpisových zložiek majetku patriacich do všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti všeobecnej podstate, tzn. 24.138,31 € - 7.719,34 € = 16.418,97 €.
Suma určená na uspokojenie z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po
odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje 16.418,97 €.
Predkonkurzní veritelia úpadcu:
1)

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 18.671,68 €
2)

Chlebničanová Lívia, Bc., Mgr., Strojárska 716/13, 962 12 Detva, SR:
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uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 14.000,- €
3)

Mária Budáčová, Malinovského 69, 962 02 Vígľaš, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 15.000,- €
4)

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 4.685,37 €
5)

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 4.921,93 €
6)

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava 813 54, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 14.986,34 €
7)

Spoločenstvo T-16, Štúrova 4, 962 12 Detva, SR:

uznaný predkonkurzný nárok v sume vo výške 265,33 €

II.

ROZVRHOVÁ ČASŤ
D) Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

Správca konkurznej podstaty navrhuje rozdeliť čistý výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty, vo
výške 16.418,97 €, pomerne, medzi predkonkurzných veriteľov, keďže nie je možné uspokojiť všetky
nezabezpečené predkonkurzné pohľadávky v celom rozsahu a to nasledovne
Por. č. Označenie veriteľa
1
Consumer Finance Holding, a.s.
2
Chlebničanová Lívia, Bc., Mgr.
3
Mária Budáčová
4
Poštová banka, a.s.
5
Všeobecná úverová banka, a.s.
6
OTP Banka Slovensko, a.s.
7
Spoločenstvo T-16

Pohľadávka
18.671,68 €
14.000,- €
15.000,- €
4.685,37 €
4.921,93 €
14.986,34 €
265,33 €

Koeficient
0,2574
0,1930
0,2068
0,0646
0,0679
0,2066
0,0037

Suma určená na uspokojenie
4.226,24 €
3.168,86 €
3.395,44 €
1.060,67 €
1.114,85 €
3.392,16 €
60,75 €

Percentuálne zo sumy 16.418,97 €
25,7 %
19,3 %
20,7 %
6,5 %
6,8 %
20,7 %
0,3 %

V zmysle ust. § 101 ZKR predkladám Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
z majetku úpadcu: Zuzana Kamenská, nar. 27.07.1969, bytom M. R. Štefánika 898/6, 962 12 Detva, SR; zástupcovi
veriteľov, a určujem na schválenie konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku, v súlade s ust. § 101 ZKR.
Súčasne Vás žiadam o zaslanie údajov (IBAN, VS, ŠS) pre platbu zo schváleného rozvrhu výťažku.

Vo Zvolene dňa 08.03.2017

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., ustanovený do funkcie
správcu úpadcu Zuzana Kamenská
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K005597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 25 / 0, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 955 091
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2012 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091

Miesto a čas konania zasadnutia veriteľského výboru (VV): 02.03.2017 o 10:00 hod. (písomné hlasovanie).

Program:
1. Uloženie odporúčania v súvislosti so stanovením objemu a hodnoty speňažovaného majetku všeobecnej
podstaty v zmysle žiadosti správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 21.2.2017 (ďalej aj ako
„Speňažovaný majetok“);
2. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania Speňažovaného majetku.

Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155 – písomné hlasovanie zo dňa 02.03.2017

2. Člen veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom nám. Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 02.03.2017

3. Člen veriteľského výboru: HORNEX, a.s., so sídlom Agátová 4D, 841 01 Bratislava - písomné hlasovanie
zo dňa 02.03.2017;

prítomní sú 3 členovia VV s celkovým počtom hlasov 3.
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Opis hlasovania a znenia prijatých uznesení:

1. Uloženie odporúčania v súvislosti so stanovením objemu a hodnoty Speňažovaného majetku.

Uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ukladá správcovi konkurznej podstaty
úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091 (Úpadca)
odporúčanie v zmysle ustanovenia § 83 ods. 2 ZKR, a to:

1. Na zabezpečenie vyhotovenia geodetického zamerania na účel stanovenia objemu Speňažovaného
majetku; a
2. Na zabezpečenie vyhotovenia znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty Speňažovaného
majetku.

Hlasovanie:
ZA:

- 3 hlasy

PROTI: - 0 hlasov
ZDRŽAL:

- 0 hlasov

Uznesenie č. 1: prijaté

2. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania Speňažovaného majetku:

Uznesenie č. 2:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ukladá správcovi konkurznej podstaty
úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 955 091 (Úpadca) záväzný
pokyn v zmysle ustanovenia § 83 ods.1 písm. a) ZKR na speňaženie Speňažovaného majetku Úpadcu
formou
verejného
ponukového
konania
podľa
§ 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za týchto podmienok:
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1. Správca konkurznej podstaty zverejní oznam o predaji Speňažovaného majetku v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky,
2. V ozname o predaji Speňažovaného majetku bude stanovená lehota na predkladanie ponúk do verejného
ponukového konania,
3. Kritériom pre vyhodnotenie ponuky záujemcu ako víťaznej bude najvyššia ponúknutá suma na dokúpenie
Speňažovaného majetku a zároveň súhlas veriteľského výboru Úpadcu s najvyššou predloženou ponukou,
4. Správca konkurznej podstaty stanoví pre záujemcov ako podmienku účasti vo verejnom ponukovom konaní
povinnosť zložiť na účet správcu konkurznej podstaty zábezpeku vo výške 500,00 EUR,
5. V prípade, že žiadna z ponúk nebude vyhodnotená ako víťazná, bude správca konkurznej podstaty
oprávnený zorganizovať celkovo 3. kolá verejných ponukových konaní za účelom predaja Speňažovaného
majetku. Ak ani po uskutočnení 3. kôl verejných ponukových konaní nebude žiadna z ponúk vyhodnotená
ako víťazná, bude správca konkurznej podstaty povinný predložiť znova žiadosť o uloženie záväzného
pokynu.

Hlasovanie:
ZA:

- 3 hlasy

PROTI: - 0 hlasov
ZDRŽAL:

- 0 hlasov

Uznesenie č. 2: prijaté

V zmysle ust. § 38 ods. 2, tretia veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru.

Príloha:
Písomné hlasovania členov veriteľského výboru:
Príloha č. 1 - Všeobecná úverová banka, a.s.
Príloha č. 2 – Slovenská konsolidačná, a.s.
Príloha č. 3 – HORNEX, a.s.

V Bratislave, dňa 02.03.2017

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru - Všeobecná úverová banka, a.s.
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__________________________________
Mgr. Denisa Rukovanská
Všeobecná úverová banka, a.s.

K005598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Mojžiš - Motorest TEMPO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neresnická cesta 2343/60, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 550 098
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1R/11/2015 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/11/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o ukončení dozornej správy:
insolva, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, týmto v zmysle
ustanovenia § 165 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a záväznej časti veriteľmi schváleného a súdom
potvrdeného reštrukturalizačného plánu Dlžníka oznamuje ukončenie dozornej správy, ktorá bola zavedená nad
dlžníkom Ing. Peter Mojžiš – Motorest TEMPO, IČO: 37 550 098, s miestom podnikania: Neresnická cesta 2343/60,
960 01 Zvolen, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo živnostenského registra: 611-5598
(ďalej len „Dlžník“).
Oznámenie o zavedení dozornej správy nad Dlžníkom v zmysle ust. § 163 ZKR, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 76/2016 zo dňa 21.04.2016.
Zverejnením tohto oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú v zmysle ust. § 165 ods. 1 ZKR účinky dozornej
správy nad Dlžníkom a tiež zaniká funkcia dozorného správcu.
insolva, k.s., dozorný správca

K005599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čilek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa-Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2016 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/32/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 7
iná majetková hodnota
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popis
772,05 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 772,05 EUR
deň zapísania majetku
07.03.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K005600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Turtev
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 567 / 18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2016 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/4/2016 zo dňa 14.4.2016 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Tomáš Turtev, narodený 01.11.1988, Cintorínska 567/18, 931 01 Šamorín (ďalej len „úpadca“).
Uznesenie o ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 25.4.2016 č. OV 78/2016.
Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava.
Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 121/2016 dňa 23.6.2016, 162/2016 dňa 22.8.2016 a č.
39/2017 dňa 24.2.2017.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok:
Hnuteľná vec: motorové vozidlo Ford Fiesta, EČV DS042EB, rok výroby 2007, výrobné číslo
WF0DXXGAJD7T88797, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 2.350,- Eur Iná majetková hodnota:
nespotrebovaný preddavok vo výške 290,51 Eur na bežnom účte v peňažnom ústave UniCreditBank, a.s., súpisová
hodnota 290,51 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 05/2016 vo výške 540,10 Eur, súpisová hodnota majetku: 540,10 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 6/2016 vo výške 544,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 544,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 7/2016 vo výške 543,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 543,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 8/2016 vo výške 545,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 545,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 9/2016 vo výške 547,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 547,78 Eur
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Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 10/2016 vo výške 535,11 Eur, súpisová hodnota majetku: 535,11 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 11/2016 vo výške 545,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 545,78 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 12/2016 vo výške 547,52 Eur, súpisová hodnota majetku: 547,52 Eur
Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie 1/2017 vo výške 546,78 Eur, súpisová hodnota majetku: 546,78 Eur
Do konkurzného konania úpadcu Tomáš Turtev, sp. zn. 36K/4/2016, si svoje pohľadávky prihlásili nasledovní
veritelia v uvedených výškach:
1. CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, Bratislava, 3.429,11 Eur
2. VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, 30.382,20 Eur
Všetky prihlášky pohľadávok správca podľa ustanovenia § 32 ods. 1 ZKR preskúmal a zistil, že žiadna z
prihlásených pohľadávok nie je sporná.
Celková výška prihlásených zistených pohľadávok na uspokojenie zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu
33.811,31Eur.
Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu po odpočítaní pohľadávok proti podstate bol rozvrhnutý
medzi všetkých prihlásených veriteľov pomerne nasledovným spôsobom:
Výťažok zo speňaženia majetku: 6.642,92 Eur
Celkové pohľadávky proti podstate: 3.134,62 Eur
Predpokladané náklady do skončenia konkurzného konania: 20,- Eur
Čistý výťažok na účely pomerného uspokojenia veriteľov: 3.488,30 Eur
Výška uspokojenia jednotlivých veriteľov:
veriteľ
uznaná pohľadávka, percentuálny podiel uznanej pohľadávky k celkovej sume uznaných pohľadávok, na vyplatenie
CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, Bratislava
3.429,11 Eur, 10,14%, 353,71 Eur
VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava
30.382,20 Eur, 89,86%, 3.134,59 Eur
V súlade s § 101 ods. 1 a § 96 ods. 5 ZKR žiadam o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v lehote do 15 dní od jeho doručenia (t. j. odo dňa jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku), alebo podanie odôvodnených námietok v uvedenej lehote.
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K005601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2016/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Finančná hotovosť

Dôvod zápisu

na účet

dátum záp.

1 920,00 €

speňaženie inej peňažnej pohľadávky

01408922003/1111

9.3.2017

K005602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Solčiansky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Okružná 1014/19, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2013 S 1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
p.č. Označenie

Celková
suma

Mena

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

Súpisová
hodnota
majetku

Dlžník /
získané od

Prostriedky
obdržané
riaditeľstva SR

52,64

Finančné
SR

0,04

SLSP, a.s.

3.

Peňažné
prostriedky

52,64

EUR

4.

Kreditné úroky

0,04

EUR Kreditné úroky

od

Finančného

Deň
Zápisu
riaditeľstvo 07.02.
2017
07.02.
2017

K005603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csikós Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolce 121, 946 17 Sokolce na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2014 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jozef Csikós, nar. 4.7.1990, bytom Nitrianska 121, 94617
Sokolce na Ostrove, č.k.: 31K/12/2014 týmto v zmysle ustanovenia §101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ZoKR) správca majetku úpadcu predkladá Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty:
Zobrazenie výťažku, nákladov a odmeny SKP:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka
zabezpečeného
Suma
na
Zistená
suma
Nezabezpečené
Pohľadávky
veriteľa presunutá na
Súpisová
Súdny
Odmena uspokojenie
pre
nezabezpečených
pohľadávky
Výťažok
proti
uspokojenie
ako
hodnota
poplatok
správcu nezabezpečených
pohľadávok
celkom
podstate
nezabezpečená
veriteľov
pohľadávka
5 908,75
8 275,42 €
102 523,63 €
110 799,05 €
8 100,00 €
11,50 € 150,73 €
276,13 5 470,39 €
€

Špecifikácia uspokojovania veriteľov:

Zistená
suma
Por. č.
uspokojovaná
zo
v ZP
podstaty

Por.
Veriteľ
č.

OTP Banka Slovensko, a.s.
1.

2.
3.

4.

1

pohľadávok
Pomer
všeobecnej
rozdelenia

%
Suma na uspokojenie
uspokojenia pre veriteľa

102 523,63 €

92,53

4,93721742

5 061,81 €

OTP Banka Slovensko, a.s.
2
OTP Banka Slovensko, a.s.
SPOLU

94,90 €

0,09

4,93721742

4,69 €

102 618,53 €

92,62

4,93721742

5 066,50 €

Poštová banka, a.s. SPOLU

91,95 €

0,08

4,93721742

4,54 €

2 180,04 €

1,97

4,93721742

107,63 €

106,00 €

0,10

4,93721742

5,23 €

104,13 €

0,09

4,93721742

5,14 €

107,70 €

0,10

4,93721742

5,32 €

109,65 €

0,10

4,93721742

5,41 €

109,65 €

0,10

4,93721742

5,41 €

109,65 €

0,10

4,93721742

5,41 €

109,65 €

0,10

4,93721742

5,41 €

145,21 €

0,13

4,93721742

7,17 €

111,95 €

0,10

4,93721742

5,53 €

1 955,47 €

1,76

4,93721742

96,55 €

351,50 €

0,32

4,93721742

17,35 €

351,50 €

0,32

4,93721742

17,35 €

84,47 €

0,08

4,93721742

4,17 €

276,49 €

0,25

4,93721742

13,65 €

201,54 €

0,18

4,93721742

9,95 €

294,45 €

0,27

4,93721742

14,54 €

4 529,01 €

4,09

4,93721742

223,59 €

104,92 €

0,09

4,93721742

5,18 €

168,58 €

0,15

4,93721742

8,32 €

15,82 €

0,01

4,93721742

0,78 €

3

Slovenský
plynárenský
4
priemysel, a.s. SPOLU
Sociálna poisťovňa so sídlom
5
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
6
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
7
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
8
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
9
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
10
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
11
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
12
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
13
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
14
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
15
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
16
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
17
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
18
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
19
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
20
v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave SPOLU
Všeobecná
zdravotná
21
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
22
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
23
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Všeobecná
zdravotná
23
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
24
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
25
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
26
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
27
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
28
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
29
poisťovňa, a.s.
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s. SPOLU
DAREX SK s.r.o. SPOLU

SPOLU

30

Deň vydania: 14.03.2017

15,82 €

0,01

4,93721742

0,78 €

15,82 €

0,01

4,93721742

0,78 €

15,82 €

0,01

4,93721742

0,78 €

15,82 €

0,01

4,93721742

0,78 €

9,49 €

0,01

4,93721742

0,47 €

263,11 €

0,24

4,93721742

12,99 €

119,62 €

0,11

4,93721742

5,91 €

729,00 €

0,66

4,93721742

35,99 €

650,52 €

0,59

4,93721742

32,12 €

110 799,05 €

100,00

4,93721742

5 470,37 €

POUČENIE:
V zmysle § 101 ods. 1 ZoKR správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného rozvrhu výťažku ako aj do
správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore (t.č. 037/6512 745) na adrese
kancelárie správcu: Školská 3, 949 01 Nitra. Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov
na uplatnenie odôvodnených námietok proti návrhu konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom veriteľského
výboru.
Mgr. Ladislav Barát, správca

K005604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slašťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 013 892
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/55/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Peter
Slašťan, IČO: 44 013 892, Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica č.k. 4K/55/2016 oznamuje, že dňa
08.03.2017, teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 zákona č.
7/2005 Z.z. bola doručená:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17
321 123 vo výške 11.531,74 Eur a vo výške 44,87 Eur. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu,
ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah
popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá
ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže
preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK86 0900 0000 0051
2186 8212, č.ú.512 186 8212/0900.
JUDr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K005605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309 / 43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Spoluvlastnícky Deň
podiel
zapísania

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom
úpadcu, pripísaná na bankový účet úpadcu zriadený
1/1
správcom na účely konkurzu vo výške 135,06 EUR,
vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

Súpisová
Dôvod zapísania hodnota
majetku v EUR

Majetok úpadcu
09.03.2017 podliehajúci
135,06 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 09.03.2017
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Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K005606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Lukáčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivanovce 79, 913 05 Ivanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/24/2015 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/24/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Bohuslav Gelatka, so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica ako správca úpadcu
Ing. Mariana Lukáčiková, nar. 19.02.1981, bytom 913 05 Ivanovce 79 zverejňujem v zmysle § 101 zákona č. 7/2005
Z.z. tento opravný návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
1. Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 28.05.2015, spis. zn. 40K/24/2015-20, ktoré bolo dňa 28.05.2015
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 104/2015 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Konkurz bol uznaný za
malý.
2. V súlade s ust. § 96 ods. 2 bol v Obchodnom vestníku zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a zámer zostaviť rozvrh. Námietky vznesené veriteľom SLSP, a.s. (zástupcom veriteľov) voči
poradiu pohľadávok proti podstate boli akceptované v celom rozsahu.
3. Do konečného rozvrhu výťažku boli zaradené jednotlivé výťažky zo speňaženia a zabezpečenia majetku
úpadcu celkovo vo výške 8.736,08 Eur.
4. V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate (vrátane predpokladaných) v celkovej
výške 1.596,30 Eur.
5. Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 7.139,78 Eur.
6. Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 10,38 % zo zistenej sumy prihlásených
pohľadávok.
Názov veriteľa

Zistená suma

Percentuálny podiel

Výška uspokojenia

Home Credit Slovakia, a.s.

2.212,42 €

3,21 %

229,19 €

Poštová banka, a.s.

15.358,44 €

22,33 %

1 594,31 €

SLSP, a.s.

49.709,23 €

72,29 %

5 161,35 €

SLSP, a.s.

1.494,28 €

2,17 %

154,93 €

Spolu

68.774,37 €

100 %

7139,78 €

Podľa § 101 ods. 1 ZKR predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu
a súčasne určujem lehotu 15 dní na jeho schválenie, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
Mgr. Bohuslav Gelatka, správca

K005607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kondlla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2017 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca úpadcu : Marián Kondlla, nar. 08.07.1971, trvale bytom Hurbanova 130/11, 916
01 Stará Turá, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je vedený v ČSOB, a.s., pobočka Považská Bystrica, číslo účtu : č.
4024377898/7500, IBAN SK46 7500 0000 0040 2437 7898.
V zmysle § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Považskej Bystrici, 09.03.2017
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K005608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

7.

iná majetková
hodnota

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

zrážky zo mzdy za mesiac 2/2017 v rozsahu v akom
podliehajú exekúcii

1/1

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
9.3.2017 podliehajúci 319,76
konkurzu

V Trenčíne 9.3.2017
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