Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

K005609
Spisová značka: 4K/40/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SLOVAKIA BASKET, spol. s r.o. v
likvidácii, so sídlom Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 31 362 991, správcom ktorého je: JUDr. Veronika Kubriková,
so sídlom kancelárie Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S1587, uznesením zo dňa 02.12.2016, č.k.
4K/40/2014 - 206, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s pohľadávkami v celkovej sume 12 318,81 €.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005610
Spisová značka: 4K/8/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hagn-Leone k.s., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec,
IČO: 36 287 334, právne zastúpený: Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o., so sídlom Seberíniho 1, 821 03
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Hagn-Leone k.s., so sídlom Poľná 4/A, 903 01
Senec, IČO: 36 287 334,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Hagn-Leone k.s., so sídlom Poľná 4/A, 903 01 Senec, IČO: 36 287 334, predbežného
správcu: JUDr. Oliver Korec, so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu S322
Súd ukladá predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005611
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marcela Nagyová, nar.
26.05.1977, J. Poničana 5, 841 08 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je: RNDr. JUDr. Silvia Prachová, so
sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, značka správcu S1819, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: RNDr. JUDr. Silvia Prachová, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava,
značka správcu S1819, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005612
Spisová značka: 4K/9/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Miroslav Mauer, Kapitulská 468/26, 917 01
Trnava, IČO: 30 373 182, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Shopping Palace, spol. s r.o., so
sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 957 590,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005613
Spisová značka: 8K/48/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MKV spol. s.r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, v menej ktorej koná správca: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so
sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Mário Šimek MKV, s miestom podnikania č. 475, 900 63 Jakubov, IČO: 32 642 890
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S 1433, odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
232,19 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 163/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie
Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1433, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 232,53 Eur, vedeného
pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 163/2015, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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 (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 zák. č
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005614
Spisová značka: 3K/74/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slobodan Marič, nar. 22.01.1957,
trvale bytom Víglašská 5, 851 07 Bratislava, zast. Bc. Barborou Strýčkovou, Peterská 20, 821 03 Bratislava,
správcom ktorého je: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom kancelárie Digital park II - Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, značka správcu S1349, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Slobodan Marič, nar. 22.01.1957, trvale bytom Víglašská 5, 851 07
Bratislava, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K005615
Spisová značka: 4K/33/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Tatra Trade Corporation, s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 01
Bratislava, IČO: 36 479 705, správcom ktorého je: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., so sídlom kancelárie Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S1587, uznesením zo dňa 13.12.2016, č.k. 4K/33/2015 - 189, zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005616
Spisová značka: 8K/4/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Daniela Kosnáčová, nar.
25.12.1964, trvale bytom Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436, o
žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1436 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, a to nehnuteľnosť: priestor č. 2- NPG2 o veľkosti podielu 1, nachádzajúci
sa v suteréne, vo vchode Drotárska cesta 100 stavby- Mestská vila so súpisným číslom 6169, postavenej na
pozemku par. č. KN-C 4692/12 o výmere 427 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zápis na LV č. 6903:
podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach, na príslušenstve domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
1748/182770; Parcelné čísla priľahlých pozemkov: par. č. KN-C 4692/13 par. č. KN-C 4692/24 a par. č. 4692/28;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu k priľahlým pozemkom: 1748/365540, a to dražbou za podmienok v
zmysle žiadosti správcu zo dňa 22.02.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005617
Spisová značka: 2K/27/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: 4company, a.s., so sídlom Mozartova 18, 811 02 Bratislava, IČO:
36 718 769, 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 4company, a.s., so sídlom Mozartova 18, 811 02 Bratislava, IČO: 36 718 769.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 6.3.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005618
Spisová značka: 8K/17/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Michalina, nar. 01.07.1992,
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, právne zast.: AKSK, s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Michalina, nar. 01.07.1992, Karpatské námestie
7770/10A, 831 06 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rastislav Michalina, nar. 01.07.1992, Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005619
Spisová značka: 8K/13/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Schwarz, nar. 22.01.1977, Budmerice 595, 900
42 Budmerice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Schwarz, nar. 22.01.1977, Budmerice
595, 900 42 Budmerice

rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marek Schwarz, nar. 22.01.1977, Budmerice 595, 900 42 Budmerice.
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.
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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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005620
Spisová značka: 1NcKR/4/2013
Okresný súd Banská Bystrica v konaní o oddlžení dlžníka Denisa Laurová, nar. 30. 11. 1975, bytom Trieda SNP 39,
974 01 Banská Bystrica, správcom ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so sídlom kancelárie Martina Rázusa 29, 984 01
Lučenec, značka správcu S 546, o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a JUDr. Ján Ďurove, so sídlom kancelárie Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec,
značka správcu S 546 z funkcie správcu.
II.
Do funkcie správcu u s t a n o v u j e Ing. Ladislava Kokavca, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01
Lučenec, značka správcu S1153.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005621
Spisová značka: 2K/93/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Dušan Hraško TELECOOPER, s miestom podnikania 974 05 Banská Bystrica, Medená 14282/12, IČO: 10 832 521, správcom
konkurznej podstaty ktorého je KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Komenského 14A, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916, doručené
správcovi prostredníctvom elektronickej schránky recovery@kasatkin.sk dňa 27. 02. 2017 označené ako „KK Dušan
Hraško - prihláška, prílohou ktorého boli dva súbory vo formáte .rtf, označené ako „Hraško_prihláška_pohľadávky
[1].rtf“ a „Hraško_prihláška_pohľadávky [2].rtf“, ktorými si uplatňuje pohľadávku pod por. č. 1 vo výške 86 612,98 €
a pohľadávku pod por. č. 2 vo výške 73 103,28 € sa ako na prihlášky pohľadávok n e p r i h l i a d a
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. (§
199 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005622
Spisová značka: 1K/82/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Andrea Mlynárová, nar.
03.02.1982, bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Ďurove, so sídlom kancelárie
ul.a Martina
Rázusa 29,
984 na
01svojom
Lučenec,
značka
S546, o návrhu správcu na
a o zmene
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zákonov
webovom
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Andrea Mlynárová, nar.
03.02.1982, bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján
Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu S546, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok Andrea Mlynárová, nar. 03.02.1982, bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005623
Spisová značka: 1R/7/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom
984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 13227/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k. s., so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, uznesením č. k. 1R 7/2014 - 1482 zo dňa 01. 03. 2017 potvrdil
prevod pohľadávok z veriteľa SHER HOLDING LTD, so sídlom Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola, BVI, IČO: 1527233 na veriteľa NIKOS INVEST s.r.o., so sídlom A. Wágnera 32, 984 01
Lučenec, IČO: 45 686 840. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 03. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K005624
Spisová značka: 1K/23/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Dom kultúry SKC s.r.o., "v
konkurze", Nám. Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 578 209, správcom ktorého je JUDr. Ján Ďurove, so
sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu S546, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Dom kultúry SKC s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 578 209 pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená. (§ 102 ods. 3 ZKR)
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní saVydáva
popri Ministerstvo
všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sa napáda, z akých dôvodov
sa
rozhodnutie
považuje
za na
nesprávne
(odvolacie
a čoho sa odvolateľ domáha
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Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená. (§ 102 ods. 3 ZKR)
Obchodný vestník 52/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.03.2017
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania 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).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005625
Spisová značka: 30K/4/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Svetlana Karková, nar. 04.11.1966, bytom L.N. Tolstého 85/13,
079 01 Veľké Kapušany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Svetlana Karková, nar. 04.11.1966, bytom L.N. Tolstého
85/13, 079 01 Veľké Kapušany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005626
Spisová značka: 30R/1/2016
30R 1/2016 - 584
OZNAM

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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30R 1/2016 - 584
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Crow Arena s.r.o., so sídlom
Vodárenská 6/646, 040 01 Košice, IČO: 46 166 475, zast. Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o., so sídlom
Kováčska 49, 040 01 Košice -Staré Mesto, IČO: 47 244 488 o návrhu správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1742, proti žalovanému:
Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo, Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice, IČO: 42 499
500 na nariadenie neodkladného opatrenia uverejňuje uznesenie Krajského súdu v Košiciach č.k. 4 CoKR/ 30/2016578 zo dňa 26.1.2017
UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Romana Rizmana a sudcov JUDr. Zdenky
Kohútovej a Mgr. Márie Hlaváčovej vo veci povolenej reštrukturalizácie žalobcu - dlžníka: Crow Arena s.r.o.,
Vodárenská 6/646, Košice, IČO: 46 166 475, zastúpený: Advokátska kancelária NIŽNÍK & PARTNERS, s.r.o.,
Kováčska 49, Košice- Staré Mesto, IČO: 47 244 488, o návrhu správcu: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a
reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 27, Košice, značka správcu: S1742, proti žalovanému: Slovenská
republika - Finančné riaditeľstvo, Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice, IČO: 42 499 500, o nariadenie
neodkladného opatrenia, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, č.k. 30R/1/2016-182 zo
dňa 5.10.2016, takto
rozhodol
Zrušuje

uznesenie.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. 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).
V Košiciach dňa 26. januára 2017
JUDr. Roman Rizman , predseda senátu
JUDr. Zdenka Kohútová , člen senátu
Mgr. Mária Hlaváčová , člen senátu
Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Juraj Komár , VSÚ
V Košiciach, dňa 23.2.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Zdenka Kohútová , člen senátu
Mgr. Mária Hlaváčová , člen senátu
Obchodný
vestník
52/2017
a reštrukturalizácie
Za správnosť
vyhotovenia:
JUDr. Juraj KomárKonkurzy
, VSÚ
V Košiciach, dňa 23.2.2017

Deň vydania: 15.03.2017

Okresný súd Košice I dňa 23.2.2017
JUDr. Juraj Komár,
K005627
Spisová značka: 26K/26/2012
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Fitus, nar.
16.02.1972, bytom P. O. Hviezdoslava 50/80, 079 01 Veľké Kapušany o návrhu správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák,
CSc., so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1474 o odvolanie správcu z funkcie
takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Ing. Jozef Litvák, CSc., so sídlom kancelárie Dargovská 3283/17, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S1474.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005628
Spisová značka: 26K/32/2012

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Valková, rod. Valková, nar.
14.12.1971, trvale bytom Orlia 11, 040 01 Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto

rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova
14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 23.07.2012 položka denníka D11 - 66/2012 správcovi podstaty, JUDr. Ondrej
Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na účet IBAN: SK26 7500 0000
0040 0465 7964, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K005629
Spisová značka: 32K/8/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115,
935 87 Domadice, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice
Vydáva Ministerstvo
115, 935 87 Domadice,
takto spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníčky: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115,
935 87 Domadice, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice
115, 935 87 Domadice, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., sídlo kancelárie správcu Štúrova 21, 949 01 Nitra
za predbežného správcu dlžníkovi Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115, 935 87 Domadice.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005630
Spisová značka: 31K/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : HBS Stahlbau, a.s. v likvidácii, IČO: 36 283 100, so sídlom
Hlavná 2, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: HBS Stahlbau, a.s. v likvidácii, IČO: 36 283
100, so sídlom Hlavná 2, 943 01 Štúrovo, takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi : HBS Stahlbau, a.s. v likvidácii, IČO: 36 283 100, so sídlom Hlavná 2, 943 01 Štúrovo,
predbežného správcu: JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Levická 886, 95201 Vráble, značka správcu: S477.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005631
Spisová značka: 31K/10/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72
Neverice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72
Neverice, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72 Neverice, predbežného
správcu Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, značka správcu: S1410.
II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia
tohto
uznesenia
sa považuje
deň republiky
nasledujúci
dni zverejnenia
v Obchodnom
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľapo
zákona
č. 200/2011 Z. uznesenia
z. o Obchodnom
vestníku
vestníku.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005632
Spisová značka: 32K/32/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: “ WIWALDI “ Trading s.r.o. ,, v
konkurze“, so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o prihláškach predložených správcom, takto
rozhodol
I.
U r č u j e, že podanie veriteľa Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, Křížova 25,
225 08 Praha 5, IČO: 00 006 963, zo dňa 1.2.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v
sume 30.832,52 eura, sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku prihliada.
II.
U r č u j e, že podanie veriteľa Finanční úřad pro Královéhradský kraj, Horova 17, Hradec Králové, IČO:
72 080 043, zo dňa 3.2.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 3.550,66 eura,
sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku prihliada.
III.
U r č u j e, že podanie veriteľa Finanční úřad pro Královéhradský kraj, Horova 17, Hradec Králové, IČO:
72 080 043, zo dňa 3.2.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 37.687,33 eura,
sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku prihliada.
IV.
U r č u j e, že podanie veriteľa Finanční úřad pro Královéhradský kraj, Horova 17, Hradec Králové, IČO:
72 080 043, zo dňa 3.2.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 150,19 eura, sa
za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku prihliada.
V.
U r č u j e, že podanie veriteľa Finanční úřad pro Královéhradský kraj, Horova 17, Hradec Králové, IČO:
72 080 043, zo dňa 3.2.2017, doručené správcovi 9.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 2.038,16 eura,
sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku prihliada.
VI.
U r č u j e, že podanie veriteľa Finanční úřad pro Královéhradský kraj, Horova 17, Hradec Králové, IČO:
72 080 043, zo dňa 3.2.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 1.920,19 eura,
sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa ako na prihlášku prihliada.
VII.
U r č u j e, že podanie veriteľa Jaroslav Roubíček, Loučná Hora 79, 503 53 Smirady, Česká republika,
Finanční úřad pro Královéhradský kraj, Horova 17, Hradec Králové, IČO: 72 080 043, zo dňa 1.2.2017, doručené
správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 20.989 Kč, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie
sa ako na prihlášku neprihliada.
VIII.
U r č u j e, že podanie veriteľa Jiří Šimek, Záhradní 328, 503 53 Smidary, Česká republika, zo dňa
1.2.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 34.711 Kč, sa za prihlášku
nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
IX.
U r č u j e, že podanie veriteľa Josef Dítě, J. A. Kmoneského 142, 503 53 Smidary, Česká republika,
zo dňa 31.1.2017, doručené správcovi 6.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 12.290 Kč, sa za prihlášku
nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
X.
U r č u j e, že podanie veriteľa Jiří Nováček, Chotélice 55, Smidary, Česká republika, zo dňa 6.2.2017,
doručené správcovi 8.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 85.131,- Kč, sa za prihlášku nepovažuje a na
toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 8.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005633
Spisová značka: 32K/32/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : „WIWALDI “ Trading s.r.o. ,, v
konkurze“, so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 35 933 836, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra
odmenu v sume 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 179,02 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume 975,68 eura z preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 71/2016 do 10 dní od
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 8.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K005634
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov
1004, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004,
takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1604.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona
č. 7/2005
Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii,
v znení
vyhlášky
spravodlivosti
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. oMinisterstva
Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č.a 514/2011
Z.z.
Na
prihlášky,
ktoré
nie
sú
podané
v
súlade
s
ustanoveniami
§
28, § 29 a § 30
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
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V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005635
Spisová značka: 1K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BRIT Restaurant s.r.o. v likvidácii, so sídlom Okružná
785/24, Poprad 058 01, IČO: 36 718 530, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080
01 Prešov,
ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť záver, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na
úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok
dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a
uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka a posúdiť vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť
pohľadávok dlžníka;
ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
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 Prešov dňa 8.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005636
Spisová značka: 1K/7/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, trvale bytom Lesná
398/5, 086 33 Zborov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, trvale bytom Lesná 398/5, 086 33
Zborov,
ustanovuje správcu: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/7/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9). Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Obchodný vestník 52/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.03.2017
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 8.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005637
Spisová značka: 1K/8/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DAEM s. r. o., so sídlom Karpatské Námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 44 117 043, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AGROFYT, s.r.o., so sídlom Nižný
Hrabovec 420, 094 21 Nižný Hrabovec, IČO: 36 448 079, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: : AGROFYT, s.r.o., so sídlom Nižný Hrabovec 420, 094 21 Nižný
Hrabovec, IČO: 36 448 079.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa 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)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) 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 Prešov dňa 8.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005638
Spisová značka: 4K/6/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Mgr. Anna Bačová, nar. 08.07.1972,
bytom Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
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 52/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 15.03.2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Mgr. Anna Bačová, nar. 08.07.1972,
bytom Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Mgr. Anna Bačová, nar. 08.07.1972, bytom Viničná 419/26,
093 01 Vranov nad Topľou,
ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Šatník, so sídlom kancelárie Mierová 64/2, 066 01 Humenné,
otvára malý konkurz,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/1/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 8.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

K005639
Spisová značka: 4K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Miloš Uhlárik, nar. 13.06.1953,
bytom Ústecko- Orlická 2345/5, 058 01 Poprad, správcom ktorého JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty správcu JUDr. Petrovi Nízkemu, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005640
Spisová značka: 1K/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Hudáč, nar.
27.07.1963, bytom Moyzesova 19, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Marekovi Gulovi, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005641
Spisová značka: 2K/24/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Produktagro spol. s r.o., so sídlom 066
01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie
Dobrianskeho 1651, 090 31 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku,
takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: Produktagro spol. s r.o., so sídlom 066 01 Kochanovce 218, IČO: 36 508 535 pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005642
Spisová značka: 1K/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Hudáč, nar.
27.07.1963, bytom Moyzesova 19, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mareka
Gulu, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 EUR
zloženého dňa 11.01.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 1/2016
(18/01-16).
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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005643
Spisová značka: 1K/23/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Tokár, nar.
12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ing. Renáte Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005644
Spisová značka: 1K/23/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Tokár, nar.
12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Tokár, nar.
12.02.1956, bytom Mierová 33/9, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, takto
rozhodol

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Ing.
Renáty Vorobeľovej, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88
EUR zloženého dňa 15.06.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
62/2016 (40/06-16).
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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005645
Spisová značka: 1K/74/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Karol Závodský, nar.
31.08.1960, bytom Kochanovce 101, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom
kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Ing. Karol Závodský, nar. 31.08.1960, bytom Kochanovce 101, 066 01
Humenné, namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Panónska cesta 2,
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 6.096,46
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005646
Spisová značka: 1K/74/2014
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Karol Závodský, nar.
31.08.1960, bytom Kochanovce 101, 066 01 Humenné, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom
kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Ing. Karol Závodský, nar. 31.08.1960, bytom Kochanovce 101, 066 01
Humenné, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 125.394,68
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005647
Spisová značka: 2K/72/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VARGAS spol. s r.o., so sídlom
Jurkovičova 14, 080 01 Prešov, IČO: 31 658 946, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so sídlom
kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad,, o návrhu správcu, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu: VARGAS spol. s r.o., so sídlom
Jurkovičova 14, 080 01 Prešov, IČO: 31 658 946.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005648
Spisová značka: 2K/34/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Eva Čopáková, nar.
29.06.1981, bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov- Solivar, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa úpadcu: Eva Čopáková, nar. 29.06.1981,
bytom Solivarská 1410/35, 080 05 Prešov- Solivar.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005649
Spisová značka: 2R/2/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A,
Prešov 080 01, IČO: 36 453 943, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská
9A, 080 01 Prešov, o podaní správcu, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupín č. 3, č. 4 a č. 10 a o návrhu na
potvrdenie reštrukturalizačného plánu, uznesením č. k. 2R/2/2016-496 zo dňa 27.02.2017, nahradil súhlas skupiny
č. N2 nezabezpečených pohľadávok s prijatím reštrukturalizačného plánu dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom
Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943 pri hlasovaní na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 14.2.2017,
potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: KŘIŽÍK GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943
v znení, o ktorom sa hlasovalo na schvaľovacej schôdzi dňa 14.2.2017 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: KŘIŽÍK
GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943.
.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005650
Spisová značka: 4K/5/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ŠPORTREKREA, akciová spoločnosť Snina v lik-vidácii,
so sídlom Futbalový štadión, Pčolinská, 069 01 Snina, IČO: 31 668 151, o návrhu likvidátora dlžníka na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi ŠPORTREKREA, akciová spoločnosť Snina v lik-vidácii, so sídlom
Futbalový štadión, Pčolinská, 069 01 Snina, IČO: 31 668 151.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005651
Spisová značka: 28K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69,
905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Firm, vložka č. 734/T, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69, 905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839
015, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou
a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K005652
Spisová značka: 28K/1/2017

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 28K/1/2017
Vo veci
navrhovateľa-veriteľa:

proti dlžníkovi:

Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX
nar. 11.02.1964
Čáčov 69, 905 01 Senica
IČO: 11 839 015

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nariaďuje sa pojednávanie na deň
05.05.2017 o
09:00 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti 23
č. dv.: 237 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa

proti dlžníkovi:
Obchodný vestník 52/2017

Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX
nar. 11.02.1964
Konkurzy a reštrukturalizácie
Čáčov 69, 905 01 Senica
IČO: 11 839 015

Deň vydania: 15.03.2017

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
05.05.2017 o
09:00 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 237 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 09.03.2017
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K005653
Spisová značka: 28K/1/2017
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
28K/1/2017

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
09.03.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov
69, 905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839 015, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Firm, vložka č. 734/T, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Veriteľ č. 2 : Daňový úrad Senica, Nám. Oslobodenia 6, 905 80 Senica
Veriteľ č. 3 : Mesto Senica, Mestský úrad, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica,
IČO: 00309974
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
05.05.2017 o 09:00 hod. , č. d. 237 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
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Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,

Veriteľ č. 1 : SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Veriteľ č. 2 : Daňový úrad Senica, Nám. Oslobodenia 6, 905 80 Senica
Veriteľ č. 3 : Mesto Senica, Mestský úrad, Štefániková 1408/56, 905 25 Senica,
IČO: 52/2017
00309974
Obchodný vestník
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
05.05.2017 o 09:00 hod. , č. d. 237 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K005654
Spisová značka: 23K/21/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: PharmDr. Ľudovít Fasura - Lekáreň u
sv. Floriána, IČO 31872221, Nám. 953, 908 41 Šaštín-Stráže, správcom ktorého je Ing. Lucia Sandtner, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, uznesením č.k.: 23K/21/2015 - 779 zo dňa 02.02.2017, zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 10.02.2017.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.02.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K005655
Spisová značka: 23K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Matovič, nar. 5.11.1963, 919 61
Ružindol 116, správcom ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01
Piešťany, 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 Mgr. Jane Petrášovej Laiferovej, so sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01 Piešťany,
nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na
úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 105/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005656
Spisová značka: 23K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Matovič, nar. 5.11.1963, 919 61
Ružindol 116, správcom ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01
Piešťany, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Jane Petrášovej Laiferovej, so sídlom kancelárie: Royova 9, 921 01 Piešťany,
paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005657
Spisová značka: 23K/34/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Oľga Vitteková, nar. 27.2.1964,
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, správcom ktorého je Mgr. Marek Čelustka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6,
Šaľa, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Marekovi Čelustkovi, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, Šaľa, paušálnu odmenu vo
výške 663,88 eur.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005658
Spisová značka: 28K/4/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, Šoltésova
1579/16, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ľubomírovi Paulíkovi, nar. 22.01.1963, Šoltésova
1579/16, 920 01 Hlohovec.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005659
Spisová značka: 23K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Józsová, nar. 22.4.1956, 925 62
Váhovce 200, správcom ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, o návrhu správcu
na schválenie konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol

Súd s c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku správcu úpadcu: Eva Józsová, nar. 22.4.1956, 925 62 Váhovce 200,
tak ako bol predložený Okresnému súdu Trnava dňa 01.02.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie 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.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. 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 to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005660
Spisová značka: 23K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: navrhovateľa - dlžníka: i
Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 25751/T, právne zast.: Mgr. Oliver Zuzák, advokát, Mierové
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
podľa
zákonaLL.M.,
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
nám. 4, 924 01
Galanta,
správcom
ktoréhoSlovenskej
je: JUDr.republiky
Nikoleta
Gallová,
so sídlom
kancelárievestníku
Hlavná 45, 931 01
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Šamorín, o odmene predbežného správcu, takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: navrhovateľa - dlžníka: i
Nano Tech Slovakia s.r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 45 620 539, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 25751/T, právne zast.: Mgr. Oliver Zuzák, advokát, Mierové
nám. 4, 924 01 Galanta, správcom ktorého je: JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01
Šamorín, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Nikolete Gallovej, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01
Šamorín, odmenu vo výške 663,88 eur a úhradu hotových výdavkov vo výške 225,12 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu
preukázaných výdavkov vo výške 889 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod pol. reg. D19 107/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, 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.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. 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 to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005661
Spisová značka: 28K/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Krajíček, nar. 27.08.1945, Petrova
Ves 74, 908 44 Petrova Ves, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Krajíček, nar. 27.08.1945, Petrova Ves 74,
908 44 Petrova Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
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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K005662
Spisová značka: 23K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823, zast.:
Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, takto
rozhodol
Súd p r e d l ž u j e predbežnému správcovi: Mgr. Ladislavovi Zselinszkemu, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929
01 Dunajská Streda, lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 6.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005663
Spisová značka: 5K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Michalcová, nar. 09.04.1969,
bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Katarína
Michalcová - RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33233799), správcom
ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Správca je 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 úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
doručenia uznesenia
na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
29 uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
súdu.
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K005664
Spisová značka: 5K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Michalcová, nar. 09.04.1969,
bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Katarína
Michalcová - RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33233799), správcom
ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 788,69 EUR.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K005665
Spisová značka: 5K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Michalcová, nar. 09.04.1969,
bytom Teplická 1439/51, 039 01 Turčianske Teplice (do 07.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Katarína
Michalcová - RELAX, s miestom podnikania: Partizánska 410, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33233799), správcom
ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje zvyšok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 219,38 EUR na účet
správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty zvyšok preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 219,38 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa
01.08.2016, vedený pod položkou registra 123/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K005666
Spisová značka: 6K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tatiana Štipáková, nar. 14.09.1964,
bytom: Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné
Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36795364, takto

rozhodol
Priznáva správcovi Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, IČO:
36795364, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K005667
Spisová značka: 6K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Chupáň, nar. 29.12.1970, trvale
bytom: Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43,
036 01 Martin, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.11.2016,
vedený pod položkou registra 162/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K005668
Spisová značka: 6K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Chupáň, nar. 29.12.1970, trvale
bytom: Berlínska 1679/7, 010 08 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie: Mudroňova 43,
036 01 Martin, takto
rozhodol
Správca je 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 úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K005669
Spisová značka: 5K/20/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Miháliková, nar. 08.05.1984,
trvale bytom Bystrická cesta 2138/122, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom
kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO:
31340890, ktorým si v konkurze na majetok úpadcu uplatnil pohľadávku v celkovej výške 4.174,95 eur, sa prihliada
ako na prihlášku.
Na podanie veriteľa Poštová banka, a.s., so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31340890,
ktorým si v konkurze na majetok úpadcu uplatnil pohľadávku v celkovej výške 8.689,53 eur, sa neprihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 8.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K005670
Spisová značka: 3K/26/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K+B-AIR, s.r.o., so sídlom Textilná 23,
034 05 Ružomberok, IČO: 36 427 519, správcom ktorého je: Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16,
010 09 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 9.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K005671
Spisová značka: 3K/35/2010
Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IZ plus s.r.o., so sídlom Matúškova
1982, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 834 041, správcom ktorého je: Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
U d e ľ u j e správkyni súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 106B/2011 dňa 2.6.2011 pod položkou K006404, a to nákladného motorového vozidla ŠKODA
VANPLUS EFF659, bielej farby, kategória vozidla N1, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota majetku:
500 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 9.3.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K005672
Spisová značka: 3K/5/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Imrulík, nar. 25.3.1973, bytom
Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany, správcom ktorého je JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M.
Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, v časti o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov schvaľuje tak, že správca uspokojí
nezabezpečené pohľadávky veriteľov nasledovne:
1) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (právny nástupca CETELEM SLOVENSKO a.s.), Boulevard
Haussmann 1, Paríž 75009, identifikačné číslo: 54097902, Francúzska republika vo výške 58,70 eur
2) Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, vo výške 282,59 eur
3) Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, vo výške 107,96 eur
4) POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, vo výške 33,38 eur
5) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, vo výške 640,50 eur
6) Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004, vo výške 808,74 eur
7) Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, vo výške 48,79 eur
8) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, vo výške 8,49 eur
9) TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769, vo výške 17,74 eur
10) Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, vo výške 246,05 eur
11) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 20,73
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.
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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
Rozsah, v akom sa uznesenie
napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do Deň
uplynutia
lehoty
na
Obchodnýdomáha.
vestník 52/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
15.03.2017
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 9.3.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K005673
Spisová značka: 22K/10/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 2, 911 33 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Košovská cesta 11B, 971 01 Prievidza, IČO 36 707 376, právne zastúpený
JUDr. Alojz Baránik, advokát s. r. o. so sídlom Mateja Bela 8, 811 06 Bratislava, IČO 46 940 561, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti UNISTAV Bojnice spol. s r.o. so sídlom Košovská cesta
11B, 971 01 Prievidza, IČO 36 707 376 sa prerušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 13.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
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K005674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurócziho 979/76, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna
hodnota a mena

Druh

Zrážka o príjmu úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
246,30 €
výkonu rozhodnutia alebo exekúcii za mesiac 2/2017.

Adresa miesta, kde sa Podiel
vec nachádza
úpadcu

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu

Správcovský účet

246,30

1/1

JUDr. Jozef Majorán, správca

K005675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lonc " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1965
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/11/2016/S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania - 5. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
25.12.1965, trvale bytom: Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina – Bytčica (podnikajúci pod obchodným menom:
Milan Lonc - Lomi, s miestom podnikania Hviezdoslavova 726/42, 010 01 Žilina, IČO: 22 871 144), v súlade
s vydanými záväznými pokynmi príslušných veriteľských orgánov, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – nábytok - jednotlivo, za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu (ponuky budú
podliehať schváleniu príslušnými veriteľskými orgánmi):

HNUTEĽNÝ MAJETOK- výrobky
por.č.

Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo

MJ Počet

súp. Hodnota

8.

Nočný stolík č. 31

Neuvedené

ks

2

78,00 €

9.

Nočný stolík č. 30

Neuvedené

ks

2

86,00 €
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16.

Skriňa + nádstavec č. 22

Neuvedené

ks

1

240,00 €

23.

Skriňa policová úzka č. 62 A

Neuvedené

ks

1

146,00 €

29.

Písací stôl 1,30 x 1,30 m

Neuvedené

ks

1

110,00 €

31.

Poschodová posteľ + matrac + rošt

Neuvedené

ks

1

418,00 €

32.

Detská izba KUBO sektor

Neuvedené

ks

1

395,00 €

34.

Taburetka GAMA

Neuvedené

ks

1

125,00 €

35.

Konferenčný stolík JAMAJKA

Neuvedené

ks

1

69,00 €

36.

Kocka taburetka pevná

Neuvedené

ks

1

24,00 €

37.

Stôl JOZEFA 90 x 90 cm

Neuvedené

ks

1

94,00 €

49.

Komoda č. 48 - 2 -dverová

Neuvedené

ks

1

182,00 €

50.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks

1

158,00 €

53.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks

1

137,00 €

54.

Komoda č. 49

Neuvedené

ks

1

137,00 €

55.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks

1

95,00 €

57.

Stolička chrom

Neuvedené

ks

1

40,00 €

58.

Stolička chrom a 25,00

Neuvedené

ks

2

50,00 €

59.

Kuchynská linka CAMELIA

Neuvedené

ks

1

999,00 €

61.

Kuchynská linka JASMÍNA

Neuvedené

ks

1

2 695,00 €

62.

Kuchynská linka frezovaná MDF

Neuvedené

ks

1

1 190,00 €

64.

Kuchynská linka MYDIELKO

Neuvedené

ks

1

879,00 €

66.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks

1

1 422,00 €

68.

Kuchynská linka XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 689,00 €

71.

Kuchyská linka JASMÍNA/MDF XÉNIA

Neuvedené

ks

1

1 441,00 €

73.

písací stôl

Neuvedené

ks

1

50,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- LONC (PB) - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina tak,
aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať osobne v správcovskej
kancelárii správcu, e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., 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

37

Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

K005676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Livinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 26, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8k/6/2017 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu – Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava 37, v pracovných dňoch pondelok až
piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu
nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com, prípadne
na tel. č.: 0905 613 029.
Ing. Anett Pirohár, správca

K005677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Livinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 26, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8k/6/2017 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej Len „Úpadca“) Mgr.
Peter Livinský, nar. 03.11.1977, bytom Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov, Slovenská republika Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava 1 č. k. 8K/6/2017 zo dňa 27.02.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava 1 No.
8K/6/2017 dated 27th February 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Mgr. Peter Livinský, nar.
03.11.1977, bytom Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov, Slovenská republika.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.03.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 3rd of March 2017. The bankruptcy was declared
as of this date.
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette Journal, 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 Gazette Journal shall be considered. The
debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1BRA).

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 Okresný súd Bratislava I
(§ 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 District Court Bratislava I (§ 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).
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
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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 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 pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
a) Name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) Name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) Legal reason of the establishment of the claim,
d) Order of satisfying the claim from the general property,
e) Total sum of the claim,
f) Signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Gazette Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic.

Ing. Anett Pirohár, správca / trustee

K005678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Csatlós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oborín 26, 076 75 Oborín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.4.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Csatlós, narodená 24.04.1981, bytom
Oborín 179, 076 75 Oborín (predtým Oborín 26, 076 75 Oborín), podľa ustanovenia § 34 a nasl. zákona číslo
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zvolávam schôdzu veriteľov na deň
11.4.2017 o 14.00 hod. do kancelárie správcu na Pribinovej 8 v Košiciach (druhé poschodie), s nasledujúcim
programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia, 2. Správa o doterajšom priebehu konkurzného konania,
činnosti správcu a stave úpadcovho majetku, 3. Hlasovanie o výmene správcu, podľa ustanovenia § 36 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 4. Voľba zástupcu veriteľov, 5. Záver
schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schôdze veriteľov. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z
obchodného, prípadne iného registra v ktorom sú zapísané. Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. JUDr. František Kočka, správca

K005679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 9840 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, sp. zn. 2K/69/2016 v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky veriteľa TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO:
35 717 769, v celkovej sume 1.216,- Eur, ktoré boli doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K005680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21. 09. 1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, sp. zn. 2K/69/2016 v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky veriteľa Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04
Bratislava 37, IČO: 31 749 542, v celkovej sume 13.869,76 Eur, ktoré boli doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty
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K005681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palka Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Irkutská 1400 / 9, 040 12 Košice-Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca týmto opravuje podanie č. K005338 zverejnené v OV č. 49/2017 dňa 10.03.2017 nasledovne:

V konkurznej veci úpadcu: Martin Palka, nar. 07.06.1979, trvale bytom Irkutská 9, 040 12 Košice vedenej na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32K/20/2016, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Zuzana Schwartzová,
PhD., so sídlom Vojenská 12, 040 01 Košice v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer
zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov

Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

K005682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FPK Invest, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 306
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2011, S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Andrej Jaroš správca FPK Invest, a.s. , so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO: 31 561 306 (ďalej
ako „úpadca“), v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou značkou 28K/11/2011, si týmto
dovoľujem podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii informovať veriteľov, že zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo všeobecnej podstaty, pričom zároveň
oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
Podľa § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je veriteľský výbor (resp. zástupca
veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, oprávnený do
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veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, oprávnený do
30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Trenčíne dňa 10.03.2017
JUDr. Andrej Jaroš, správca S373

K005683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Csatlós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oborín 26, 076 75 Oborín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadkyne: Gabriela Csatlós, nar. 24.04.1981, bytom Oborín
179, 076 75 Oborín (predtým Oborín 26, 076 75 Oborín), podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje doplnenie súpisu majetku úpadcu patriaceho do
všeobecnej podstaty:
- iná majetková hodnota - vkladná knižka č. účtu 1579512869, vedený vo VÚB, a.s. IBAN SK 95 0200 0000 0015
7951 2869, BIC SUBASKBX so zostatkom k 28.2.2017 vo výške 11,29 EUR, deň zapísania do súpisu 3.3.2017.
- iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 1/2017 v rozsahu v akom podlieha konkurzu podľa §
72 ods. 2 ZKR v sume 55,75 EUR, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová
hodnota: 55,75 EUR, deň zapísania do súpisu 10.3.2017,
- iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 2/2017 v rozsahu v akom podlieha konkurzu podľa §
72 ods. 2 ZKR v sume 55,75 EUR, dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ZKR, súpisová
hodnota: 55,75 EUR, deň zapísania do súpisu 10.3.2017.
JUDr. František Kočka, správca

K005684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2015 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/54/2016 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 16.08.1984, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
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majetku úpadcu ustanovil JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1743 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra
2016, v čiastke OV 248/2016 a účinným sa stalo dňa 29. decembra 2016.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdzy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za obdobie

február 2017

590,13 €

V Košiciach, dňa 10. marca 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K005685
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
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2013,S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v OV po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v OV s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedením ustanovením týmto zverejňujem prehľad všetkých pohľadávok doručených do správcovskej
kancelárie po základnej prihlasovacej lehote 45 dní.
p.č.

dátum

veriteľ

prihlásená suma v €

58/1

8.8.2014

MC GOLD,spol.s.r.o.

1011688,63

59

8.8.2014

SALESIANER MIETTEX s.r.o. spolu

26482,80

60/1

18.8.2014

Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

21,00

60/2

25.9..2014

Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

331,00

60/3

28.11.2014

Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

1398,00

61

29.9.2014

AKTÍV-Fleisch GmbH, Nemecko spolu

32934,84

62/1

30.10.2014

Sociálná poisťovňa so sídlom v Bratislave

2472,00

62/2

4.12.2014

Sociálná poisťovňa so sídlom v Bratislave

2273,90

63

12.11.2014

PIGAGRO,s.r.o. spolu

184856,17

64

3.12.2014

Poľnohospod družstvo Vrbové, ,družstvo spolu

2615,13

65

14.12.2014

TEFCO CZ , a.s.

9365,40

66

29.1.2015

Poľnohosp výr a obch. družstvo Kočín SPOLU

1969,36

67/1

21.2.2015

OR-LI s.r.o.

5942,80
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68/1

24.3.2015

Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

16,50

69

22.4.2015

Agrodružstvo Kameničná

88980,06

70

25.5.2015

Inšpektorát práce Trnava

200,00

71

6.10.2015

Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave

367,50

72

3.2.2016

Generali poisťovňa

17141,20

73

17.10.2016

Slovenská konsolidačná, a.s.

100602,30

74

17.2.2017

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

1122,48

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K005686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3019 / 36, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 nasledujúce doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky
1

Dôvod zápisu Dátum zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážka zo mzdy úpadcu dňa
§ 67 odsek 1
08. marca 2017 06.03.2017 podľa § 72 odsek 2
písm. b) ZKR
518,86 €
zákona č. 7/2005 Z.z.

Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK64
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0528 8616
banky

V Bratislave, dňa 10. marca 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K005687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
Číslo

Hlavná
kategória

4

pohľadávka z Zrážky z príjmu
138,26
účtu
úpadcu 1/2017

5

pohľadávka z Zrážky z príjmu
100,00
účtu
úpadcu 2/2017

Názov

Deň vydania: 15.03.2017

Okresný súd Žilina
5K/16/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová
Množstvo Stav
hodnota (EUR)

1

1

Tretia
osoba

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Číslo
Detaily
LV

Zisťovanie

Zostatková suma: 138,26
Číslo bankového účtu:
2934144808/1100
Názov banky: Tatra banka, a. s.
Mena istiny: Eur

Zisťovanie

Zostatková suma:
Číslo bankového účtu: SK52
1100 0000 0029 3414 4808
Názov banky:
Mena istiny: Tatra banka, a. s.

K005688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ÚPADCA

Vladimír Harvan, Okružná 130/37, 022 04 Čadca

Veriteľ
Právny dôvod vzniku pohľadávky
Suma pohľadávok vrátane príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
Počet príloh

Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, 022 01 Čadca, IČO: 31 622 704
Platobný rozkaz OS Čadca zo dňa 30. 03. 2016
2.798,95 €
08.03.2017
7

V Čadci dňa 10.03.2017

K005689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 2/772, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015, S898
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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Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v OV po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v OV s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedením ustanovením týmto zverejňujem prehľad všetkých pohľadávok doručených do správcovskej
kancelárie po základnej prihlasovacej lehote 45 dní.

p. č.
€

dátum doručenia

veriteľ

prihlásená suma v

3

14.7.2016

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

17244,76

4

11.8.2016

BENCONT INVESTMENTS, s.r.o.

16611,46

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K005690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCIORONTO, a. s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bela IV. 915/9, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 446 672
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691 (ďalej len „dozorný
správca“) ako dozorný správca dlžníka SCIORONTO, a. s. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Bela IV. 915/9, 960 01
Zvolen, IČO: 46 446 672, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel Sa, Vložka č 1116/S (ďalej aj "dlžník" alebo "osoba podliehajúca dozornej správe") oznamuje, že nad
dlžníkom sa v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu zavádza dozorná správa, a to na čas po skončení
reštrukturalizácie dlžníka až do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle
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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Súhlasu dozorného správcu podliehajú všetky právne úkony dlžníka nad rámec bežných právnych úkonov v zmysle
§ 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dlžník je
povinný na účely riadneho posúdenia právneho úkonu poskytnúť dozornému správcovi všetky informácie o
schvaľovanom právnom úkone a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť. Dlžník je tiež povinný prerokovať každé
zásadné rozhodnutie finančnej a majetkovej povahy s dozorným správcom.
Schváleniu veriteľským výborom podlieha použitie prostriedkov na účtoch dlžníka nad sumu 20 000,- €, ktoré
prostriedky sa týkajú nových investícií (nehnuteľný majetok, stroje, zariadenia). Schváleniu veriteľským výborom
podlieha aj predaj majetku dlžníka, hnuteľného aj nehnuteľného nad hodnotu 20 000,- € (v prípade jednotlivého
predaja nad určenú hodnotu alebo v prípade viacerých predajov vykonaných súčasne alebo v krátkom čase po sebe
spolu nad určenú hodnotu) a zriaďovanie tiarch na majetok dlžníka v hodnote majetku nad 20 000,- € pričom
hodnotu odsúhlasia spoločne veriteľský výbor, dlžník a dozorný správca.
Poučenie: Právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe (dlžník) urobí bez súhlasu dozorného
správcu, je možné odporovať. Platnosť takého právneho úkonu nie je nedostatkom súhlasu dozorného správcu
dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak bude pred úplným splnením plánu na majetok
dlžníka vyhlásený konkurz.
SKP, k.s., dozorný správca

K005691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 123, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2016, S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v OV po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v OV s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedením ustanovením týmto zverejňujem prehľad všetkých pohľadávok doručených do správcovskej
kancelárie po základnej prihlasovacej lehote 45 dní.

7

13.10.2016

VÚB, a.s.

9546,97

8

5.12.2016

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

19896,98

9

14.12.2016

Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.

1616,21

10

2.1.2017

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

3063,74

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

49

Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

K005692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.5.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
42,46
Správcovský účet
1/1
mesiace 1/2017

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
42,46

JUDr. Jozef Majorán, správca

K005693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Vastuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 427/27, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/76/2015 S 816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/76/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznamujem, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do konkurzného konania vyššie
uvedenej značky prihlásená pohľadávka veriteľa :

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 v sume 60,00 €.

Prihláška pohľadávky bola doručená správcovi konkurznej podstaty po uplynutí zákonnej prihlasovacej
lehoty, je zapísaná pod č. 7./S s prihlásenou sumou do konkurzu v sume 60,00 € ako nezabezpečená. Veriteľ
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 ZKR).

Ak ide o oneskorene prihlásené pohľadávky, pohľadávky možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR
poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávok do zoznamu pohľadávok v Obchodnom registri.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

50

Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K005694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gulčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 361, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2012 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca úpadcu: Ján Gulčík, nar. 25.09.1963, bytom Horelica 361, 022 01 Čadca,
. vyhlasuje 4. kolo dražby na predaj majetku oddelenej podstaty:
súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 95/2013 dňa 20.05.2013, pod K008816, ako súpisová
zložka majetku č.1: nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4002, pre okres Čadca, obec Čadca, katastrálne územie
Čadca:
·

·
·
·
·
·

byt č. 13, nachádzajúci sa na 3. posch. v obytnom dome č. s. 2058, vchod A 2058,ul. Moyzesova 2058,
Čadca, v spoluvlastníckom podiele: 1/2, ležiaceho na parc. č. KNC 351, zastavané plochy a nádvoria
o výmere celkom 343 m2, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba so súpisným č.2058 je evidovaný
na LV č. 5161,
spolu s príslušným spoluvlastníckym podielom k spoločným častiam a spoločným zariadeniam
domu: 1/14, katastrálne územie Čadca, obec Čadca, okres Čadca,
vyhlasuje opakované 1. kolo dražby na predaj majetku všeobecnej podstaty:
súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2013, pod K018956, ako súpisová zložka
majetku č.2: pozemok, parc.č. KNC 3756, trvalé trávne porasty o výmere 1366 m2, zapísanej na LV 4185,
katastrálne územie Horelica.

Dražba sa uskutoční dňa 03.04.2017 o 11. 00 hod. v kancelárii správcu. Podmienky dražby sú dané uloženým
záväzným pokynom pre správcu, a sú k dispozícii na vyžiadanie u správcu tel. a fax: 0042144 4329196, 00421
905271718, e-mail: herich@stonline.sk.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., 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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K005695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 946 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
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. 7/205. Súpisova hodnota za
mesiac marec 2017 je 597,25 €. deň zapísania 10.3.2017.
JUDr. Mariana Zavacká - správca

K005696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majdan Ľubor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 5/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2014 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate a oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v tomto konkurznom konaní.
Veriteľský výbor resp. každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Považskej Bystrici dňa 10.03.2017
JUDr. Róbert Fatura, správca

K005697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. Žitava 1403/19, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1973
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/61/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra

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

52

Obchodný vestník 52/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

Okresný súd Nitra
31K/61/2015
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť

A. Priebeh speňažovania

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.12.2015, sp. zn. 31K/61/2015 zverejneného v Obchodnom vestníku č.
247/2015 zo dňa 28.12.2015, bola spoločnosť ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO:
46 772 910 ustanovená za správcu (ďalej len „správca“) majetku dlžníka: Aneta Čižmáriková, nar.: 21.01.1973,
bytom Sídl. Žitava 1403/19, 952 01 Vráble (ďalej len „úpadca“).

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 56/2016 zo dňa 22.03.2016 nasledovne:

č.
súpis.
súpisová
súpisová zložka
popis súpisovej zložky
zložky
hodnota
Pohľadávka z účtu v
1.
Peňažné prostriedky na správcom zabezpečenom účte úpadcu vo VÚB, a.s.
1.808,81 €
banke
Iná
majetková
2.
Mzda úpadcu za 01/2016
17,19 €
hodnota
Iná
majetková
3.
Podiel v podiel. fonde doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d.d.s, a.s.
354,37 €
hodnota
Iná
majetková Podiel v podiel. fonde Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA – Prvá penzijná
4.
12,24 €
hodnota
správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s.
Iná
majetková
5.
Mzda úpadcu za 03/2016
58,42 €
hodnota
Iná
majetková
6.
Mzda úpadcu za 04/2016
34,67 €
hodnota
Iná
majetková
7.
Mzda úpadcu za 08/2016
42,08 €
hodnota
Spolu:
2.327,78 €

V tejto konkurznej veci sa konali 3 schôdze veriteľov, ktoré neboli napriek úsiliu správcu uznášaniaschopné:
·
·

·

Dňa 31.03.2016 o 11:00 hod sa v kancelárii správcu konala schôdza veriteľov, na ktorú sa nedostavil
žiadny veriteľ. Správca skonštatoval, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná. Zápisnicu správca
doručil súdu dňa 31.03.2016;
Dňa 01.06.2016 o 11:00 hod sa v kancelárii správcu konala (opakovaná) schôdza veriteľov, na ktorú sa
nedostavil žiadny veriteľ. Správca skonštatoval, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná. Zápisnicu
správca doručil súdu dňa 01.06.2016. Správca upovedomil súd, že telefonicky aj mailom oslovil všetkých
veriteľov úpadcu, aby sa zúčastnili schôdze veriteľov za účelom zvolenia zástupcu veriteľov. Všetci veritelia
sa telefonicky vyjadrili, že sa tejto (opakovanej) schôdze veriteľov pravdepodobne nezúčastnia. Napriek
vyvinutému úsiliu správcu stanoviť termín tak, aby bola zaručená účasť veriteľov, sa však nedostavil žiadny
z prihlásených veriteľov;
Dňa 25.07.2016 o 11:00 hod sa v kancelárii správcu konala (opakovaná) schôdza veriteľov, na ktorú sa
nedostavil žiadny veriteľ. Správca skonštatoval, že schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná. Zápisnicu
správca doručil súdu dňa 26.07.2016. Správca upovedomil súd, že telefonicky aj mailom oslovil všetkých
veriteľov úpadcu, aby sa zúčastnili schôdze veriteľov za účelom zvolenia zástupcu veriteľov. Všetci veritelia
sa telefonicky vyjadrili, že sa tejto (opakovanej) schôdze veriteľov pravdepodobne nezúčastnia. Napriek
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vyvinutému úsiliu správcu stanoviť termín tak, aby bola zaručená účasť veriteľov, sa však nedostavil žiadny
z prihlásených veriteľov.

Vzhľadom na ust. § 39 ods. 1 ZKR správca doručil súdu dňa 14.06.2016 žiadosť o udelenie záväzného pokynu vo
veci speňaženia majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu.

Dňa 11.07.2016 zverejnil OS Nitra v Obchodnom vestníku č. 132/2016 oznam, v ktorom súd ukladá správcovi
záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty (podiely v podielových fondoch,
t.j. súpisové zložky č. 3 a 4).
Správca na základe uvedeného záväzného pokynu súdu ako príslušného orgánu, speňažil:
·
·

súpisovú zložku č. 3 formou spätného odkupu podielov zo strany správcovskej spoločnosti,
súpisovú zložku č. 4 formou zrušenia podielu s výplatou odstupného vyplateného správcovskou
spoločnosťou.

Vzhľadom na speňaženie podielov v podielových fondoch vyššie uvedeným spôsobom, ako aj vzhľadom na
skutočnosť, že súpisové zložky č. 1, 2, 5, 6 a 7 predstavujú peňažné prostriedky zabezpečené správcom na účte
úpadcu (a kde teda k speňažovaniu majetku v zmysle a spôsobom podľa § 91 a nasl. ZKR v tejto konkurznej veci
neprišlo, nakoľko uvedené peňažné prostriedky predstavujú výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu), správca je povinný pristúpiť k zostaveniu rozvrhu zo všeobecnej podstaty a súvisiacim úkonom správcu
v zmysle § 96 v spojení s ust. § 101 ZKR.

Následne správca uverejnil oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty, pričom oznam bol zverejnený v OV č. 192/2016 dňa 06.10.2016.

Prihlásené pohľadávky veriteľov

V konkurznom konaní si uplatnili pohľadávky spolu štyria veritelia v celkovej sume prihlásených pohľadávok
16.571,27 €. K dnešnému dňu predstavuje výška zistených pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok sumu
16.571,27 €, pričom ide o nezabezpečené pohľadávky veriteľov.

A. Pohľadávky proti podstate v zmysle ust. § 87 ZKR

Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti podstate
v celkovej výške 574,05 €, zistené boli nasledovne:

·

paušálna odmena správcu v zmysle § 12 ods. 1 v spojení s ust, § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. vo výške
796,66 €, ktorá bola správcovi priznaná uznesením súdu zo dňa 18.04.2016, zverejnené v OV č. 77/2016
zo dňa 22.04.20016, veriteľ: správca, dátum vzniku: 19.04.2016. Súd dňa 17.06.2016 čiastočne uhradil
uvedenú paušálnu odmenu správcu vo výške 312,73 €, a teda správcom uplatňovaná pohľadávka proti
podstate v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. a) ZKR bola vo výške 483,93 €, uspokojená dňa 21.06.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstate v zmysle ust. § 87 ods. 2 písm. a) ZKR bola vo výške 483,93 €, uspokojená dňa 21.06.2016
(prevodom príslušných peňažných prostriedkov zo správcom zabezpečeného účtu úpadcu vedeného vo
VÚB, a.s.);

·

náklady speňaženia všeobecnej podstaty týkajúci sa správcom zabezpečeného účtu úpadcu vedeného
vo VÚB, a.s. spolu vo výške 82,17 € (poplatok za vedenie účtu 1 x 4,00 € a 13 x 6,00 €, poplatok za platbu
1 x 0,22 €) – (kreditný úrok 5 x 0,01 €). Správca uvádza, že do týchto nákladov speňaženia je započítaný už
aj poplatok za vedenie bankového účtu za marec 2017, nakoľko konečný rozvrh výťažku bude
pravdepodobne schválený najskôr v apríli 2017;

·

súdny poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1991 Zb. je výška
poplatku za konkurzné konanie 0,2% výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty vo výške 4,50 €;

·

náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania v celkovej výške
3,45 € z titulu poštovného.

A. Incidenčné konanie

V konkurznom konaní nie je správcovi známa žiadna proti nemu smerujúca incidenčná žaloba, ktorou by sa veriteľ
prihlásenej a popretej pohľadávky domáhal jej zistenia na príslušnom súde.

A. Hrubý a čistý výťažok:

Hrubý výťažok nadobudnutý speňažením počas konkurzného konania (výťažok):
Náklady vzniknuté počas konkurzného konania (pohľadávky proti podstate):

I.

2.268,00 €
574,05 €

Rozvrhová časť

Týmto správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu pre nezabezpečených veriteľov podľa ust. § 101 ZKR v spojení s ust. § 96 ZKR.

Všeobecná podstata – Iná majetková hodnota – peňažné prostriedky na účte:

V zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich
zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá
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zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá
patrí správcovi odmena 1% z výťažku.

Súpisová
hodnota
1.808,81 €

Speňaženie
výťažok
1.808,81 €

/ Náklady
podstate
474,46 €

proti Z
toho
poplatok
3,54 €

súdny Čistý
výťažok
1.334,35 €

Odmena
správcu
16,01 €

Na
uspokojenie
veriteľov
1.318,34 €

Základ pre odmenu správcu: 1.334,35 € x 1% = 13,34 € + 20% DPH (2,67 €) = 16,01 €

Všeobecná podstata – Iná majetková hodnota – mzdy za 01/2016 až 08/2016:

V zmysle ust. § 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 uloží výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu odmena správcovi nepatrí.

Súpisová
hodnota
152,36 €

Speňaženie
výťažok
152,36 €

/ Náklady
podstate
33,04 €

proti Z
toho
poplatok
0,32 €

súdny Čistý
výťažok
119,32 €

Odmena
správcu
7,16 €

Na
veriteľov
112,16 €

uspokojenie

Základ pre odmenu správcu: 119,32 € x 5% = 5,97 € + 20% DPH (1,19 €) = 7,16 €

Všeobecná podstata – Iná majetková hodnota – podiely v podielových fondoch:

V zmysle ust. § 20 ods. 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného
papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach
a nehnuteľnostiach.

Súpisová
hodnota
366,61 €

Speňaženie
výťažok
306,83 €

/ Náklady
podstate
63,92 €

proti Z
toho
poplatok
0,64 €

súdny Čistý
výťažok
240,29 €

Odmena
správcu
43,37 €

Na
veriteľov
196,92 €

uspokojenie

Základ pre odmenu správcu: 230,83 € x 15% = 34,62 € + 20% DPH (6,92 €) = 41,55 €
9,46 € x 16% =

1,51 € + 20% DPH (0,30 €) = 1,82 €

Poznámka:
V zmysle sadzobníka súdny poplatkov položky č. 5 písm. d) č. 71/1992 Zb. je výška poplatku za konkurzné konanie
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V zmysle sadzobníka súdny poplatkov položky č. 5 písm. d) č. 71/1992 Zb. je výška poplatku za konkurzné konanie
0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

V zmysle ust. § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej
hodnoty, jeho dmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Podľa ust. 101 ods. 1 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
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konenčý rozvrh výťažku. Na tento účel správca zverejní
v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrju výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako
30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca doručí pred jeho zverejnením členom
veriteľského výboru – zátupcovi veriteľov.

Suma určená na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty tak predstavuje sumu 1.627,41 €.

Špecifikácia uspokojovanie veriteľov:

Do konkurzného konania si prihlásili pohľadávky 4 veritelia, ktorých prihlásené a zistené pohľadávky sa týmto
konečným rozvrhom výťažku uspokojujú pomerne, a to vo výške 0,09820696 nasledovne:

p.č. veriteľ
1.
Consumer Finance Holding, a.s.
2.
Poštová banka, a.s.
3.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
4.
VÚB, a.s.
Spolu:

zistená suma
119,00 €
5.942,96 €
9.646,00 €
863,31 €
16.571,27 €

pomer uspokojenia veriteľov

0,09820696

suma na uspokojenie
11,69 €
583,64 €
947,30 €
84,78 €
1.627,41 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvhu 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.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti správca týmto v zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR žiada príslušný orgán
o schválenie konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov v lehote 15 dní, ktorá začne plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia návrhu konečného rozvhu výťažku v Obchodnom vestníku.
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V Nitre dňa 28.02.2017
ADVO INSOLVENCY, k.s., správca úpadcu

K005698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubor Majdan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Králika 5/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2014 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V zmysle povinnosti upravenej v ustanovení § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení účinnom ku dňu vyhlásenia konkurzu týmto oznamujem, že správca zostavil zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130 a oznamujem svoj zámer zostaviť
rozvrh z oddelenej podstaty tohto veriteľa v tomto konkurznom konaní.
Veriteľský výbor resp. každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Považskej Bystrici dňa 10.03.2017
JUDr. Róbert Fatura, správca

K005699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mary Louise s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 525 967
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: etiketovacie kliešte
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR
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Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: HP esk JET INT ALL-IN-ONE
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 20,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: Olymlus Dp 211 diktafón
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľné veci
Popis veci: Výstavné figuríny (4ks)
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 70,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: Skrinka IKEA
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 20,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: Police IKEA
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: PHILIPS BTM 2310/12 mikrosystém
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 30,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: Stolička KIKA biela
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR
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Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľné veci
Popis veci: Obraz (2ks)
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 30,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: Sedacia súprava KIKA
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 70,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľné veci
Popis veci: Stolička KIKA (2ks)
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 20,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: iPhone 6S 64GB
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 250,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľné veci
Popis veci: Kreslo (2ks)
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 20,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: registračná pokladňa
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 30,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí
Popis veci: Odevy
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 700,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
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Popis veci: Vysávač
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: Mikrovlnka
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis veci: vešiak na oblečenie
Stav opotrebovanosti: bežné opotrebenie
Súpisová hodnota: 10,- EUR

Druh súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Celková suma: 34.107,- EUR
Právny dôvod vzniku: Pohľadávka voči konateľovi úpadcu predstavujúca nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia spočívajúceho
v pokladničnej hotovosti úpadcu
Dlžník: Soňa Dúbravská, Kresánkova 10, 841 05 Bratislava
Súpisová hodnota: 34.107,- EUR

K005700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 10.03.2017 pod č. 57 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Trend Rejlek, s.r.o.,
Kračiny 2, 036 01 Martin, IČO: 44 243 511 v prihlásenej sume pohľadávky 11.266,40 EUR.
V Žiline dňa 10.03.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K005701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36
381 250 v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 10.03.2017 pod č. 48 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Miroslav
Brezáni, Platanová 30, 010 01 Žilina, nar.: 21.07.1965 v prihlásenej sume pohľadávky 5.038,87 EUR.
V Žiline dňa 10.03.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K005702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 04/2016 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
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Zastúpený:
Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne
ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Dareq s.r.o.

sídlo:

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO:

47 635 177

Zapísaný:
V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 97774/B
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie Organizátora dražby príslušná pre Košický kraj, nachádzajúca sa na adrese
Hlavná 25, 040 01 Košice

Dátum dražby:

13.04.2017 (štvrtok)

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod

Čas otvorenia pre účastníkov:

08:30 hod

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

08:50 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Tretie kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako súbor
nehnuteľností:
1. Pozemok s parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
2. Pozemok s parc. č. KN-C 5087 o výmere 1082 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres:
Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
3. Stavba, druh stavby: 10 – Rodinný dom, druh chránenej nehnuteľnosti: 201 – Nehnuteľná kultúrna pamiatka
(národná kultúrna pamiatka) so súpisným č. 96, postavená na pozemku parc. č. KN-C 5085 o výmere 3595
m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 839 vedenom pre katastrálne územie:
Turňa nad Bodvou, obec: TURŇA NAD BODVOU, okres: Košice - okolie, štát: SR, Okresným úradom
Košice - okolie, katastrálnym odborom; veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/2;
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(nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 3 ďalej spolu ako „Predmet dražby“)
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
1. Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená od mesta Košice asi
35 km a legislatívne spadá do okresu Košice okolie. Nehnuteľnosti sú situované v centrálnej časti obce, na
nároží križovatky ulíc Župná cesta a Hlavná ulica..
2. Popis pozemkov – Pozemky sú situované v zastavanom území obce Turňa nad Bodvou, v jej centrálnej
časti. Obec je stredisková, v okrese Košice okolie, s počtom obyvateľom do 4000. Pozemok p. č. 5085 je
zastavaný budovou, s.č. 96, bývalý Župný dom, ako národná kultúrna pamiatka. Pozemok p.č. 5087 je
priľahlý pozemok, susediaci s p.č. 5085. Pozemok p.č. 5087 je nezastavaný. Pozemky sú v uličnej zástavbe
s prítomnosťou všetkých rozhodujúcich inžinierskych sietí (el. energia, voda, kanál, plyn). Pozemok je
rovinatý, s možnosťou napojenia na všetky rozhodujúce inžinierske siete.
3. Popis stavby - Stavba je bývalý župný dom, ako národná kultúrna pamiatka, vyhlásená 28.06.1963, podľa
Z-230/94, zo dňa 13.04.1994. Je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U.
Objekt je zachovaný sotva v rozsahu hrubej stavby, bez zastrešenia. Stavba bola postavená ako murovaná,
s hrúbkou obvodového muriva na hlavnom priečelí 900 mm, na bočnom 800 – 700 mm. Deliace konštrukcie
sú od 550 do 800 mm. Strop je iba nad časťou I. NP, klenutý pruskými klenbami. V bočnom trakte je strop
rovný alebo chýbajúci. Zaklenutá je aj väčšina dverných a okenných otvorov. Nad druhým podlažím nie je
žiadny strop, ani strešná rekonštrukcia. Objekt je bez akéhokoľvek technického vybavenia, elektroinštalácie,
sanita. Objekt je v havarijnom stave, voľne prístupný, bez akéhokoľvek zabezpečenia. Podzemné podlažie
je z dôvodu zanesenia sutinou, odpadkami a komunálnym odpadom neprístupné. Zo znakov na fasáde bol
identifikovaný jeho predpokladaný plošný rozsah s odhadovanou svetlou výškou 2,80 m. Bývalý župný dom
je klasicistickou dvojpodlažnou stavbou z roku 1820 v pôdoryse tvaru U. Na hlavnej fasáde má mierne
vystupujúci stredný rizalit zakončený trojhranným štítom, na ktorom je zuborez. Okná sú bez výplní
a pôvodných kovaných mreží. Nadokenné reliéfy sú s dvojitým frontónom. Na poschodí je vo frontóne
polkruhový mušľovitý obrazec. Okná v rizalite sú väčšie, polkruhovo zakončené s klenákom. Portál so
segmentovým oblúkom má po stranách štíhle stĺpy, na ktorých sedia ženské alegorické postavy. V rohoch
na oblúkom sú reliéfy okrídlených bytostí s rohom hojnosti. V typanóne je erb župy flankovaný rohmi
hojnosti. Pod tampanónom je nápis s chronostikonom. Dvorové fasády budovy sú hladké, iba na prízemí
jednej strany sú otvorené arkády. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Po zlúčení Abovskej
a Turnianskej župy roku 1881 budova slúžila rôznym praktickým účelom. Príslušenstvom nehnuteľnosti
znižujúcim cenu stavby je nevhodné príslušenstvo (chlievy, maštale, a pod.). Predpokladaná životnosť
stavby je stanovená na 256 rokov.
4. Stav stavby – Zo stavebnotechnického hľadiska je budova vo veľmi zlom technickom stave, vystavená
účinkom a vplyvom počasia, ako aj ľudského faktora. Obdive okolnosti spôsobujú pozvoľnú deštrukciu
stavebného objektu, ktorá môže vyústiť do technickej havárie, poruchy ostatných stavebných konštrukcií.
Budova je bez zastrešenia a všetkých prvkov konštrukcií, ktoré bolo možné demontovať, odstrániť,
prípadne poškodiť. Chýbajú drevené stropné konštrukcie (trámy). Stav bol a je spôsobený neprispôsobivými
skupinami ľudí a hrubo zanedbanou údržbou väčšiny doterajších vlastníkov. Budova je nezabezpečená
a neuzatvorená. Priestory sú zanesené odpadkami a komunálnym odpadom. Poškodené alebo chýbajúce
sú prakticky všetky stavebné konštrukcie, nosné aj deliace konštrukcie, povrchové úpravy, stropné
konštrukcie, klenby, výplne otvorov, podklady, rozvody inštalácií (ZTI, ELI). Dispozícia je prakticky
nečitateľná, bez možnosti definovať účel miestností. V súčasnosti je stavba nevyužívaná, pričom sa
nachádza v dezolátnom až havarijnom stave, poškodená, so zanedbanou údržbou. Stavba si vyžaduje
okamžitú rozsiahlu opravu a rekonštrukciu. Nie je schopná využitia bez rozsiahlej opravy.
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Predkupné právo k Predmetu dražby:
Podľa zápisu na príslušnom liste vlastníctva č. 839 je druhým podielovým spoluvlastníkom Predmetu dražby pán
Vladimír Jankovič, s veľkosťou jeho spoluvlastníckeho podielu ½ (ďalej len „Spoluvlastník“). V zmysle ustanovenia
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník má Spoluvlastník pri speňažovaní Predmetu dražby zákonné
predkupné právo. V súlade s ustanovením § 93 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“) Organizátor dražby
písomne ponúkol Spoluvlastníkovi predmet predkupného práva – Predmet dražby, ako oprávnenému
z predkupného práva. Nakoľko Spoluvlastník v lehote ustanovenej zákonom (60 dní) odo dňa doručenia ponuky
nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením § 93 ods. 1 ZKR, in fine, Organizátor dražby nie je týmto
predkupným právom Spoluvlastníka pri speňažovaní Predmetu dražby ďalej viazaný.
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Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) viazne na Predmete dražby – stavba (národná kultúrna pamiatka), aj predkupné právo štátu
zastúpeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 23 ods. 1 Zákona v spojení
s ustanovením § 606 OZ Organizátor dražby písomne ponúkol štátu predmet predkupného práva – kultúrnu
pamiatku, ako oprávnenému z predkupného práva. Nakoľko štát v lehote ustanovenej zákonom (30 dní) odo dňa
doručenia ponuky nevyužil svoje predkupné právo, v súlade s ustanovením 23 ods. 4 Zákona, predkupné právo
k Predmetu dražby pri speňažovaní Predmetu dražby štátu zaniklo.
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby:
Na príslušnom liste vlastníctva č. 839 v časti C Ťarchy je k Predmetu dražby zapísané:
CAPITAL INVESTMENT GROUP, s.r.o., IČO: 36261190, Odborárska 5175/22, 921 01 Banka, záložné právo na
prev. budovy s príslušenstvom podľa RIII.1196/92 zo dňa 11.9.1992. Z-176/99 - Postúpenie pohľadávky a zmena
záložného veriteľa. Z-330/11 - vz.90/11
Rozhodnutie Colného úradu Bratislava, Č. 1095231/1/209530/2015 zo dňa 30.6.2015 o zriadení colného záložného
práva na nehnuteľnosti v časti A-LV na vlastníka JAMPI spol. s r.o., Sadová 122, Piešťany, IČO: 44835507 v
podiele 1/2 - Z 995/15 zo dňa 8.7.2015 - č.z. 293/15
Iné údaje:
C-2 - Na základe žiadosti OU MSS Moldava nad Bodvou a zoznamu kultúrnych pamiatok, zápis druhu ochrany
nehnuteľnosti župný dom, vyhlásené za kultúrnu pamiatku dňa 28.6.1963 podľa Z- 230/94 zo dňa 13.4.1994. Z
56/96 - DOPLNENIE KODU OCHRANY NEHNUTELNOSTI.
Poznámka:
Bez zápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona exekučné
konanie zastavuje a zrušuje exekučné záložné právo, rovnako colné záložné právo. Pri speňažení Predmetu dražby
vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.
Cena predmetu dražby zistená aktualizáciou znaleckého posudku č. 14/2015 zo dňa 30.08.2015
vyhotoveným ing. arch. Ivanom Bušovským zo dňa 15.09.2016, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad
hodnoty nehnuteľností, projektovanie v stavebníctve, evidenčné číslo znalca 910377:
24.900,- EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc deväťsto eur)
Najnižšie podanie:
16.185,- EUR (slovom: šestnásťtisíc sto osemdesiat päť eur)
Minimálne prihodenie:
50,- EUR (slovom: päťdesiat eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
4.856,- EUR (slovom: štyritisíc osemsto päťdesiat šesť eur)
Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
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b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 1100
0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042016), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 042016), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom,
d) úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby;
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
- v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD;
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne sumu
6.640,- Eur
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
1100 0000 0029 4000 6671, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042016), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 31.03.2017 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred stavbou so súp. č. 96 na Hlavnej ulici
v obci Turňa nad Bodvou.
Termín č. 2: 03.04.2017 o 10:30 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred stavbou so súp. č. 96 na Hlavnej ulici
v obci Turňa nad Bodvou.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo
iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka:
Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva (speňažením)
zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
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zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR, ak predtým nezanikli podľa
ustanovenia § 28 ods. 4 ZKR..
Podľa ustanovenia § 30 Zákona o DD, druhá veta, predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením
príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí
v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k spoluvlastníckemu podielu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) nehnuteľnosti, na ktorej viazne zákonné predkupné právo, aj pre prípad, ak podielový spoluvlastník
svoje predkupné právo viaznuce na predmete dražby odo dňa doručenia písomnej ponuky v zákonnej lehote
neuplatní, zostáva mu predkupné právo k predmetu dražby zachované aj voči vydražiteľovi ako novému
spoluvlastníkovi predmetu dražby.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet
dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby
alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ
prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je
povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste spísať
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci
vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane
predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj
tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu
dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Daniela Kováčová, notár, so sídlom Hlavná 58, 040 01 Košice – Staré Mesto.
Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu
(zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
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Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia dražby
a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K005703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Garabášová - PRÁČOVŇA JAM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gôtovany 39, 032 14 Gôtovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 327 659
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2017 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata

Spol. podiel Súpis. hodnota Poznámka spornosti
úpadcu
majetku
v prospech

1 finančná hotovosť

Finančná hotovosť úpadcu, pripísaná na účet správy podstaty dňa
23.2.2017

1/1

€1 700,00

2 hnuteľná vec

Priemyselná bubnová sušička prádla značky IPSO DR25, model
no.:BU025E30N1G0W01, objem bubna 217 litrov,

1/1

€1 700,00

3 hnuteľná vec

Priemyselný mangel značky MIELE HM 5316, dátum uvedenia do
prevádzky 3.6.2009, rozmery 216x104x59 cm, 216kg

1/1

€4 500,00

4 hnuteľná vec

Práčka značky Electrolux EWF1484BW, 8kg, 1400 RPM, spôsob
plnenia predné

1/1

€110,00

5 hnuteľná vec

Práčka značky Electrolux Time Manager, 7kg, 1200 RPM, spôsob
plnenia predné

1/1

€110,00

6 hnuteľná vec

Práčka značky Samsung WF 70F5E2U2W, 7kg, 1200 RPM, spôsob
1/1
plnenia predné

€110,00

7 hnuteľná vec

Práčka značky LG F82A8TD, 8kg, 1200 RPM, spôsob plnenia
predné

1/1

€150,00

8 hnuteľná vec

Práčka značky Samsung WF 70F5E0W2W, 7kg, 1200 RPM, spôsob
1/1
plnenia predné

€110,00

9 hnuteľná vec

kovový kôš na prádlo na kolieskach, veľký, farba biela, o rozmeroch
1/1
cca 140x80x60cm

€15,00

10 hnuteľná vec

kovový kôš na prádlo na kolieskach, veľký, farba biela, o rozmeroch
1/1
cca 140x80x60cm

€15,00

11 hnuteľná vec

kovový kôš na prádlo na kolieskach, malý, farba biela, o rozmeroch
cca 120x75x50cm

1/1

€10,00

2ks polica na prádlo kovová o rozmeroch cca 180x100x30cm

1/1

€120,00

č.

12

Typ súpisovej
zložky majetku

hnuteľná vec súbor
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K005704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olga Kellenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu Olga Kellenbergerová, nar. 11.05.1959, rod.č. XXXXXX/XXXX, trvalé
bydlisko: Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka, Slovenská republika, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, číslo účtu je: IBAN SK12 7500 0000 0040 2418 3540, vedený v Československej obchodnej banke,
a.s.
Postup pri skladaní kaucie ust. § 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.
JUDr. Danica Birošová, správca

K005705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vklad hotovosti úpadcu na krytie výdavkov správcu na úhradu nájmu miestnosti v ktorej sa konala prvá schôdza
veriteľov
Typ : Iná majetková hodnota
Stav : Zaradený do súpisu
Súpisová hodnota : 50,00 €
Dátum zapísania : 10.3.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

69

Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

JUDr. Jozef Majorán, správca

K005706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Havierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/22/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zloženie hotovosti na krytie výdavkov správcu do 1. sch. veriteľov
Typ : Iná majetková hodnota
Stav : Zaradený do súpisu
Súpisová hodnota : 43,00 €
Dátum zaradenia : 10.3.2017
JUDr. Jozef Majorán, správca

K005707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Kompaflex-D.M.M. potrubné elementy spol. s r. o.
Sídlo: Lenardova 6, Bratislava
IČO: 31383882
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 29.309,34
Počet uplatnených pohľadávok: 8
Doručenie prihlášky dňa: 10.03.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 220
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 10.03.2017

K005708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
dlžník: Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689
Spisová značka súdneho spisu: 23K/30/2016
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S 1585
Dátum a čas konania: 10.03.2017 o 10,00 hod.
Miesto konania: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Prítomní:
a)

Predseda schôdze: JUDr. Eva Kresl, správca

b) Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)
Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných
veriteľov, ktorý je súčasťou tejto zápisnice.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Bod 1. Otvorenie
Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca úpadcu
JUDr. Eva Kresl. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze
veriteľov
v
Obchodnom
vestníku
č.
2/2017
dňa
03.01.2017.
Správca
ďalej
skonštatoval,
že
schôdza
veriteľov
je
podľa
§ 35 ods. 3. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášaniaschopná, nakoľko sa jej
zúčastňujú
3
veritelia
oprávnení
hlasovať
s celkovým
počtom 53934,68 hlasov. Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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počtom 53934,68 hlasov. Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze
veriteľov v konkurze. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.
Bod 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia konkurzného
konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov o jednotlivých krokoch v zmysle
zákona.
Bod 3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Správca vyzval veriteľov k predloženiu návrhu na výmenu správcu. Žiaden z prítomných veriteľov nepredložil návrh
na výmenu správcu.
Bod 4. Voľba veriteľského výboru
Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru. Následne správca ako
predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu veriteľského výboru postupne v poradí od prítomných
veriteľov s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe veriteľov do veriteľského výboru.
Správca predložil na hlasovanie návrh na voľbu člena veriteľského výboru Sociálna poisťovňa so sídlom
v Bratislave, Ul. 29. augusta, Bratislava, IČO: 30 807 484
Hlasovania sa zúčastnili 3 veritelia
ZA hlasovali 3 veritelia
PROTI hlasovali 0 veritelia
ZDRŽAL SA hlasovania – žiadny veriteľ
Správca predložil na hlasovanie návrh na voľbu člena veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Hlasovania sa zúčastnili 3 veritelia
ZA hlasovali 3 veritelia
PROTI hlasovali 0 veritelia
ZDRŽAL SA hlasovania – žiadny veriteľ
Správca predložil na hlasovanie návrh na voľbu člena veriteľského výboru SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava
Hlasovania sa zúčastnili 3 veritelia
ZA hlasovali 3 veritelia
PROTI hlasovali 0 veritelia
ZDRŽAL SA hlasovania – žiadny veriteľ
Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č.1:
Navrhnutí veritelia Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta, Bratislava, IČO: 30 807 484,
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 a SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava boli schôdzou veriteľov schválení za členov veriteľského výboru.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bod 5.: Záver
Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a
zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 10.45 hod.
V Trnave, dňa 10.03.2017
_________________________
JUDr. Eva Kresl
predseda schôdze veriteľov
Prílohy:
-zoznam prítomných veriteľov

K005709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Garabášová - PRÁČOVŇA JAM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gôtovany 39, 032 14 Gôtovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 327 659
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2017 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty č.1489 so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, e-mail: plichtova.pravo@gmail.com, tel. 0911 732 745,
správca úpadcu: Anna Garabašová, nar.23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany, podnikajúca pod
obchodným menom Anna Garabašová – PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania Fiačice 39, 032 14 Gôtovany,
IČO:41327659
týmto v zmysle ustanovenia § 34 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 "ZoKR") zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
05.05.2017 o 10:°°hod. v kancelárii správcu na ul.Radlinského č.1718, 026 01 Dolný Kubín. Začiatok schôdze
veriteľov: 10:°° hod. – prezentácia veriteľov (veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti, plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie), začiatok schôdze. Program schôdze: 1.Otvorenie, 2.Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania, 3.Hlasovanie schôdze veriteľov podľa ustanovenia § 36 ZoKR, 4.Voľba veriteľského výboru,
5.Záver
V Dolnom Kubíne dňa 10.3.2017
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K005710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S423
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 15.03.2017

Okresný súd Nitra
31K/24/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
25,66
Správcovský účet
1/1
mesiace 1/2017

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
25,66

JUDr. Jozef Majorán, správca

K005711
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku

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

( 38K/20/2013 )
I.
Správca, úpadca, súd

správca:

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jozef Solčiansky
Malá Okružná 1014/19
958 01 Partizánske
Slovenská republika
dátum narodenia: 01.12.1970

adresát:

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 01 Trenčín
Slovenská republika

vyhotovené:

v Trenčíne, dňa 08.02.2017

II.
Všeobecná časť

2.1
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 05.09.2013, číslo konania: 38K/20/2013-36, vydaným
v právnej veci navrhovateľa: dlžník Jozef Solčiansky, Malá Okružná 1014/19, 958 01 Partizánske, Slovenská
republika, dátum narodenia: 01.12.1970 o návrhu na vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka došlo
k vyhláseniu konkurzu na majetok fyzickej osoby nepodnikateľa, pričom do funkcie správcu úpadcu bol
ustanovený: Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika,
IČO: 41 441 770, zapísaný v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
značka správcu: S1510, s dátum uverejnenia daného uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 12.09.2013
s účinkami zverejnenia od 13.09.2013. Konkurz bol uznaný za malý.

2.2

Do konkurzného konania úpadcu sa prihlásili veritelia:

-

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.;

-

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Partizánske;

-

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave;

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

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave;

-

Slovenská konsolidačná, a.s.;

-

OMIKRON TRADING LIMITED;

-

Largo Consuilting Ansalt;

-

Home Credit Slovakia;

-

EOS KSI Slovensko, s.r.o.;

-

BL Finance, s.r.o.;

-

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.;

-

Dušan Laššo;

-

Pohotovosť, s.r.o.

Deň vydania: 15.03.2017

2.3

Správca pre účely konkurzného konania zriadil bankový účet: IBAN: SK 9409000000005047256735.

2.4

Dňa 16.12.2013 sa konala schôdza veriteľov, predmetom ktorej bolo:

-

otvorenie;

-

správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania;

-

voľba zástupcu veriteľov;

-

rozhodovanie o výmene správcu;

-

záver.
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

76

Obchodný vestník 52/2017

2.5

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

Počas schôdze veriteľov nebol za zástupcu veriteľov nikto zvolený.

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

2.7

Súdne spory vyvolané konkurzom nie sú žiadne.

III.
Rozvrhová časť

3.1

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

Súpisová
hodnota
majetku

Označenie

suma Mena

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

Peňažné
prostriedky

1660,0 EUR

hotovosť zložená úpadcom do podstaty na účet zriadený
1660,0
správcom na trovy konkurzu

Peňažné
prostriedky

663,88 EUR preddavok zložený úpadcom, vyplatený správcovi do podstaty

Peňažné
prostriedky

Kreditné úroky

3.2

Získané od

Deň
Zápisu

Úpadca

31.10.
2013

663,88

Úpadca

31.10.
2013

52,64 EUR Prostriedky obdržané od Finančného riaditeľstva SR

52,64

Finančné riaditeľstvo 07.02.
SR
2017

0,04

0,04

SLSP, a.s.

EUR Kreditné úroky

07.02.
2017

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate pozostáva z pohľadávok tak, ako sú uvedené
v prílohe číslo 1 tohto podania. Počas zákonnej lehoty zoznam pohľadávok proti podstate nikto
nenamietol.

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

Por. Číslo

Označenie

Súpisová hodnota majetku / EUR

Speňaženie / EUR

1.

Peňažné prostriedky

1660,0

1660,00

2.

Peňažné prostriedky

663,88

663,88

3.

Peňažné prostriedky

52,64

52,64

4.

Kreditné úroky

0,04

0,04

3.5 V zmysle § 20 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro
ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou
za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku“. Správca zabezpečil peňažné prostriedky v mene EUR vo
výške: 2376,56 EUR. Celkový výpočet odmeny správcu:

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

Výška odmeny:
23,77 EUR bez DPH, t.j. 28,52 EUR s DPH

3.6 Súdny poplatok podľa § 5 ods. 1 písm. e), § 8 ods. 3, položka 5 pís. c) sadzobníka zákona č. 71/1992
Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov správca
vyčísľuje v sume 0,2 % zo sumy 2376,52 EUR, t.j. vo výške 4,50 EUR.

3.7
Predpokladané náklady ukončenia správca predpokladá vo výške 56,89 EUR, ktoré v prípade
nespotrebovania bude prerozdelená veriteľom. Tie by mali pozostávať :

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

-

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

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

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

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

3.8

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

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

2376,56 EUR
1997,07 EUR
389,49 EUR

Pohľadávky proti podstate očakávané
Odmena správcu
Súdny poplatok

56,89 EUR
28,52 EUR
4,50 EUR

Výťažok na prerozdelenie veriteľom:

299,67 EUR

3.9
Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov, t.j. 299,67 EUR bude
jednotlivým nezabezpečeným veriteľom vyplatená nasledovne ( do rozpočítania nie sú zahrnuté pohľadávky
prihlásené titulom zmluvných pokút ):

P. č.

Veriteľ

Uspokojované
pohľadávky / EUR

Uspokojenie / EUR

1/A-1

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

0,00

0,00

2/B-1

BL Finance, s. r. o.

0,00

0,00

3/E- 1 až 4

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

13537,19

73,81
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3/E- 5

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

0,00

0,00

4/K-1

HOME CREDIT SLOVAKIA, a. s.

0,00

0,00

5/L-1

Largo Consulting Anstalt

0,00

0,00

6/O-1

OMIKRON TRADING LIMITED

0,00

0,00

7/P-1 až 2

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0,00

0,00

8/S-1 až 12

Slovenská konsolidačná, a. s.

6029,75

32,88

9/S-1 až 5

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

526,96

2,87

10/S-1 až 11

Slovenská konsolidačná, a. s.

8963,18

48,87

11/U-1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

1271,99

6,94

12/U-1

Slovenská konsolidačná, a. s.

46,47

0,25

13/V – 1 až 4

Slovenská konsolidačná, a. s.

186,35

1,02

14/L-1 až 14/L-2

Dušan Laššo

20421,75

111,35

15/P-1

Pohotovosť, s.r.o.

3978,03

21,69

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

IV.
Poučenie

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

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

V.
Záver

Elektronická verzia tohto podania môže byť súdu poskytnutá na vyžiadanie.

S pozdravom,

Mgr. Branislav Zemanovič
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správca úpadcu: Jozef Solčiansky, v konkurze
číslo konania: 38K/20/2013
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K005712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSIT LINE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 337, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 436
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/38/2016 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZVOLANIE PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV:
JUDr. Marek Gula, Vajanského 43, 080 01 Prešov ako správca úpadcu TRANSIT LINE, a.s., IČO: 36 439 436, so
sídlom 066 01 Brekov 337 v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 2K/38/2016 v zmysle
§ 34 ods.1 a ods.4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
05.04.2017 o 10.00 hod. v sídle správcu na Vajanského 43, 080 01 Prešov.
Program:
1. Prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie stanoviska veriteľov prihlásených pohľadávok
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver

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

V Prešove 10.03.2017

JUDr. Marek Gula, správca

K005713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kerestveyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače - Lipník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadkyňa: Jana Kerestveyová, nar. 03.03.1971, bytom Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník, sp. zn.
32K/51/2015, správca G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
16.
Príjem úpadkyne za obdobie 11/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
17.
Príjem úpadkyne za obdobie 12/2016 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
18.
Príjem úpadkyne za obdobie 01/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
19.
Príjem úpadkyne za obdobie 02/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom

rozhodnutia alebo exekúciou.
rozhodnutia alebo exekúciou.
rozhodnutia alebo exekúciou.
rozhodnutia alebo exekúciou.

Hodnota
234,42 Eur
80,04 Eur
98,21 Eur
87,54 Eur

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K005714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zachariáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 64, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2016 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
Oznámenie zámeru zostaviť končený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca úpadcu: Mário Zachariáš, bytom Zlatno 64, Hosťovce, 951 91, narodený 11.06.1982, štátny
občan SR, zast. Mgr. Janou Hoksovou, advokátkou so sídlom J. Kalinčiaka 13, 951 87 Volkovce, sp. zn.:
31K/18/2016, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
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V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na prepísanom 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Leviciach dňa 10.03.2017

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

K005715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Širgel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 189, 044 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2016/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/62/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Čreveňova 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 Alžbetina 41, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene
ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu Milan Širgel, bytom Rudník 189, 044
23 Rudník, narodený: 23.07.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a.s., číslo
účtu IBAN: SK81 5600 0000 0023 8921 3002, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.

V Košiciach, dňa 10.03.2017

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu

K005716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. 1820

Značka súdu:
40K/13/2015

Naša značka:
40K/13/2015 S1820

Ponukové konanie

V zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci speňaženia
majetku úpadcu Ján Mikláš nar. 31.05.1975, 916 38 Beckov, štátny občan SR týmto v y h l a s u j e m ponukové
konanie na predaj nasledujúcej hnuteľnej veci:

Motorové vozidlo VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI Comfortline
Druh: Osobné ojazdené M1
VIN: WVWZZZ1KZ7W024993
Rok výroby: 2006
EČ: NM711CF
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 4.500,00 EUR.

Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedenú hnuteľnú vec .
Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box
90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 40K/13/2015
–NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 14 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku .

Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·
·

·

Ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 4.050,00 EUR.
Písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, teda Motorové vozidlo
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI Comfortline, VIN: WVWZZZ1KZ7W024993, návrh kúpnej ceny a označenie
IBAN účtu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že tento sa nezapočíta na
kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť u záujemcu, ktorým je právnická osoba zapísaná v obchodnom
registri originál alebo úradne overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, , ktoré nebudú
staršie ako 1 mesiac. a pokiaľ sa jedná o záujemcu, ktorý je fyzickou osobou vykonávajúcu podnikateľskú
činnosť originál alebo úradne overená kópia aktuálneho výpisu zo živnostenského registra, ktorý nebude
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činnosť originál alebo úradne overená kópia aktuálneho výpisu zo živnostenského registra, ktorý nebude
starší ako 1 mesiac. U záujemcu, ktorý je fyzickou osobou sa vyžaduje fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu.
Ďalšou prílohou predloženej ponuky musí byť doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 50%
z ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 40132015 tak, aby bol na účet správcu
pripísaný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
V prípade, ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok ( vrátane príloh) , na
predloženú ponuku sa nebude prihliadať.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Jediným kritériom je výška ponúknutej kúpnej ceny. O výsledkoch ponukového konania správca spíše
úradný záznam. Správcom vyhodnotený predaj podlieha schváleniu zabezpečeným veriteľom ako príslušným
orgánom.

Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, v takom prípade sa
víťazom ponukového konania stane ten účastník, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10 dní
odo dňa schválenia vyhodnotenia ponukového konania zabezpečeným veriteľom.

Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na e-mailovej
adrese spravcovskydom@gmail.com.
Správcovský dom, k.s., Správca

K005717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STONTEC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozačeka 13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 632 716
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Komorová
Sídlo správcu:
Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 16/2016 S 668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/ 16/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 119/2016 vydanom 21.06.2016 bol uverejnený súpis oddelenej konkurznej podstaty
pozemok LV 1162, parc. č.2884 , spoluvlastnícky podiel 1/1 súpisová hodnota majetku 6.000,00€ dôvod zapísania
do súpisu : majetok patriaci úpadcovi, dátum zapísania do súpisu: 16.06.2016 a pozemok LV 1162 parc .č.2885
a spoluvlastnícky podiel 1/1 súpisová hodnota majetku 7.000.00€ dôvod zapísania do súpisu majetok patriaci
úpadcovi dátum zapísania do súpisu16.06.2016.
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V zmysle ust. § 76 ods. 3 ZKR aktualizujem súpis oddelenej podstaty vzhľadom na vyhotovený znalecký posudok
č. 41/2017 zo dňa 25.02.2017 vyhotovený znalcom Ing. Miroslavom Hricom , ktorý ocenil uvedené pozemky
(oddelenú konkurznú podstatu) na 1.390,00€ . Z toho dôvodu upravujem súpisovú hodnotu majetku uvedeného
vyššie na 1.390,00€

V Banskej Bystrici 10.03.2017
JUDr. Daniela Komorová
Správkyňa konkurznej podstaty

K005718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuštiak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belá 939, 013 06 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2014 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu : Ján Šuštiak, nar.12.08.1953, bytom Belá 939, 013 06 Terchová,
oznamuje opravu a doplnenie zostavenia zoznamu pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 ZKR,
pričom sa oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca
veriteľov,
dotknutý veriteľ
a každý,
kto
tvrdí, že
je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky
proti podstate.
Námietka musí byť podaná
včas u správcu
na
predpísanom
tlačive
a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V zmysle
§ 96
ods. 4 ZKR
námietkou poradia pohľadávky
proti podstate sa rozumie aj námietka,
že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu
určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu.
Ing. Jaroslav Veréb, správca

K005719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka Július Kňažko, nar. 18.04.1972, trvale bytom
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany, vykonávajúci obchodnú činnosť pod obchodným menom
Július Kňažko s miestom podnikania 972 21 Nitrianske Sučany 368, IČO 44 501 889 pod sp. zn.:
40K/47/2016, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 7. apríla 2017 o 14.30 hod., v kancelárii správcu Moyzesova
816/100,
017 01 Považská Bystrica.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Rôzne, záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad
totožnosti.
V Považskej Bystrici dňa 10. marca 2017
JUDr. Vladimír Žitník - správca

K005720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dňa 10.03.2017 vyhotovil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová
banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155:

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1137/12 o výmere: 2960 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zápis na LV č. 949, katastrálne územie: Batizovce, obec: Batizovce, okres: Poprad, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 42.993,47 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 2:
Nehnuteľná vec: Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 1137/15 o výmere: 1068 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, zápis na LV č. 949, katastrálne územie: Batizovce, obec: Batizovce, okres: Poprad, štát: SR;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 15.512,51 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 3:
Nehnuteľná vec: Stavba - priemyselná budova so súpisným číslom 654, nachádzajúca sa na pozemku parcely
registra „C“, parc. č. 1137/15, zápis na LV č. 949, katastrálne územie: Batizovce, obec: Batizovce, okres: Poprad,
štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 183.549,28 EUR;

Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na súpisové položky majetku por. č. 1 až por. č. 3:
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené v prospech veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. vkladom do katastra
nehnuteľností povoleného rozhodnutím príslušnej správy katastra pod V 2004/15 dňa 05.06.2015 na základe
zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 1042/2015/ZZ zo dňa 07.05.2015, deň vzniku: 05.06.2015;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečená pohľadávka veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky
por. č. 1 v celkovej výške: 178.035,55 EUR a v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 25;

Súpisová položka majetku por. č. 4:
Hnuteľná vec: tlačiarensky stroj na tlač etikiet MASTER 370-8K (MASTER M5 370), rok výroby: neznámy, stav:
opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 220.000,- EUR;

Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené v prospech veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. registráciou v Notárskom
centrálnom registri záložných práv pod sp. zn. NCRzp 14112/2011 dňa 03.08.2011 na základe zmluvy o zriadení
záložného práva na hnuteľné veci č. 1415/2011/ZZ zo dňa 03.08.2011, dátum a čas vykonania zápisu: 03.08.2011
o 14:18:16;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečená pohľadávka veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky
por. č. 1 v celkovej výške: 178.035,55 EUR a v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 25;

Súpisová položka majetku por. č. 5:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Vladimír Zajaroš Z + b Stropkov, Kalinčiakova 19, 091 01 Stropkov, IČO: 10
785 795;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 1.280,80 EUR;
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Súpisová hodnota (aj mena): 1.280,80 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 6:
Peňažná pohľadávka: Two Brothers Company s.r.o., SNP 722/1A, 059 21 Svit, IČO: 45 279 659;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 237,12 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 237,12 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 7:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Vladimír Zajaroš Z + b Stropkov, Kalinčiakova 19, 091 01 Stropkov, IČO: 10
785 795;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 785,28 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 785,28 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 8:
Peňažná pohľadávka: Two Brothers Company s.r.o., SNP 722/1A, 059 21 Svit, IČO: 45 279 659;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 622,01 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 622,01 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 9:
Peňažná pohľadávka: Two Brothers Company s.r.o., SNP 722/1A, 059 21 Svit, IČO: 45 279 659;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 79,86 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 79,86 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 10:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Vladimír Zajaroš Z + b Stropkov, Kalinčiakova 19, 091 01 Stropkov, IČO: 10
785 795;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
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Celková suma (aj mena): 312,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 312,- EUR;

Súpisová zložka majetku por. č. 11:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: LUNACO, s.r.o. v konkurze, Vajanského 80, 984 01 Lučenec; IČO: 31 609 082;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 818,83 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 818,83 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 12:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: KOSAK s.r.o. v konkurze (do 17.5.2013 vystupoval pod obchodným menom
KLASOK – plus, s.r.o.), Starý trh 50, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 514 471;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 121,09 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 121,09 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 13:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: KOSAK s.r.o. v konkurze (do 17.5.2013 vystupoval pod obchodným menom
KLASOK – plus, s.r.o.), Starý trh 50, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 514 471;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 52,98 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 52,98 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 14:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: RELCO s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 541 818 ako posledný právny
nástupca dlžníka BRAND FOOD s.r.o.;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 583,92 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 583,92 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 15:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ing. Štefan Čorej – CLEANEX CS, Čipkárska 571/13, 080 05 Prešov, IČO:
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Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ing. Štefan Čorej – CLEANEX CS, Čipkárska 571/13, 080 05 Prešov, IČO:
41 341 601;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 96,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 96,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 16:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: EXALIPURE SARL ROQUEBRUNE CAP MARTIN;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 5.276,94 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.276,94 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 17:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: PharmDr. s.r.o., Koncová 162/18, 971 01 Prievidza, IČO: 45 849 340;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 123,96 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 123,96 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 18:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 3,78 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 3,78 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 19:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Ján Šilon - FID, Hlavná 29, 059 21 Svit, IČO: 17 201 837;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 2.700,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 2.700,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 20:
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Peňažná pohľadávka: Dlžník: CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 3,78 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 3,78 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 21:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 139,80 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 139,80 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 22:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 719 724;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 3,78 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 3,78 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 23:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 6.156,86 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 6.156,86 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 24:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 549,05 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 549,05 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 25:

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

92

Obchodný vestník 52/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.03.2017

Peňažná pohľadávka: Dlžník: PrintSK s.r.o., M.R. Štefánika 466/37, 934 01 Levice, IČO: 44 498 284;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 206,40 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 206,40 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 26:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: PrintSK s.r.o., M.R. Štefánika 466/37, 934 01 Levice, IČO: 44 498 284;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 238,45 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 238,45 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 27:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: PrintSK s.r.o., M.R. Štefánika 466/37, 934 01 Levice, IČO: 44 498 284;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 267,22 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 267,22 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 28:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: WELNEA SK s.r.o., Čačín 64, 974 01 Čerín, IČO: 00 615 447;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 667,58 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 667,58 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 29:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: WELNEA SK s.r.o., Čačín 64, 974 01 Čerín, IČO: 00 615 447;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 2.194,- EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 2.194,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 30:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka: Dlžník: Zlatá kremnická pekáreň, s.r.o., 222, 967 01 Bartošova Lehôtka, IČO: 47 347 546;
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru, neuhradená faktúra;
Celková suma (aj mena): 746,40 EUR;
Súpisová hodnota (aj mena): 746,40 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 31:
Peňažná pohľadávka: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia
konkurzu na majetok právnickej osoby; Celková suma (aj mena): 1.659,70 EUR; Súpisová hodnota (aj mena):
1.659,70 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 32:
Peňažná pohľadávka z účtu v banke: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava; Č. účtu:
SK90 0200 0000 0023 3040 3151; Forma vkladu: bežný účet; Celková suma (aj mena): 48.162,84 EUR; Súpisová
hodnota (aj mena): 48.162,84 EUR;

Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na súpisové položky majetku por. č. 5 až por. č. 32:
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené v prospech veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. registráciou v Notárskom
centrálnom registri záložných práv pod sp. zn. NCRzp 14634/2015 dňa 27.05.2015 na základe zmluvy o zriadení
záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 1205/2015/ZZ zo dňa 27.05.2015, dátum a čas vykonania zápisu:
27.05.2015 o 11:59:48;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečená pohľadávka veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky
por. č. 1 v celkovej výške: 178.035,55 EUR a v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 25;

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

K005721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 /10, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka v 3.kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
3.
4.
5.
7.

Prefabrikovaná betónová garáž
Zariadenie na balenie vreciek do kartónových obalov
SolidWorks Profesional
Náhradné diely na baličku- súbor vecí

2013
2013
2013
2013

8.

Kovový regál na vešanie veľký -červený

2013

9.

Kovový regál na vešanie malý -červený

2013

10. Kovový regál –biely- 4 ks

2013

11. Plechová archivačná skriňa- dvojdverová – 1 ks

2013

12. Plechová dvojskriňa šatníková - 7 ks

2013

13. Kovový regál –šedý – 4 ks

2013

14. Písací stôl s kontajnerom na kolieska- vzhľad čerešňa

2013

15. Písací stôl- 1 ks

2013

18. Policová skriňa veľká

2013

Opotrebovaná, funkčný
Nedokončené
Používaný, funkčný
Opotrebovaný, funkčný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1
1/1
1/1
1/1

1.000,00 €
8.000,00 €
3.000,00 €
100,00 €

1/1 5,00 €
1/1 5,00 €
1/1 25,00 €
1/1 20,00 €
1/1 70,00 €
1/1 20,00 €
1/1 20,00 €
1/1 10,00 €
1/1 10,00 €

V 3. kole ponukového konania sa hnuteľné veci predávajú za 50 % ceny zapísanej v súpise majetku (súpisová
cena- viď v tabuľke ).
Ohliadka hnuteľných vecí bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dňa 17.03.2017 v čase od
11,00 hod. do 15,00 hod. po prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky písomne do 24.03.2017 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, telefónne číslo, mailová adresa),označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.03.2017 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca
následne vyhodnotenie ponúk bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po odsúhlasení ponuky bude
bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.
V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny.
JUDr. Martina Válková, správca

K005722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 034 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K18/2016S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) zamestnávateľom Trim Leader a. s. Košťany nad Turcom
poukázané v sume 97,31 Eur, súpisová hodnota 97,31 Eur ku dňu 03. 03. 2017.
V Martine 09. 03. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K005723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNP3 s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 060 456
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/18/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/18/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 573,66 EUR
Dlžník: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (nadmerný odpočet na daní z pridanej hodnoty za zdaňovacie
obdobie júl 2016, ktorý vznikol dňa 23.09.2016)
Súpisová hodnota: 573,66 EUR

Druh súpisovej zložky: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 440,43 EUR
Dlžník: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská
republika
Právny dôvod: majetok podliehajúci konkurzu (nadmerný odpočet na daní z pridanej hodnoty za zdaňovacie
obdobie apríl 2016, ktorý vznikol dňa 21.09.2016)
Súpisová hodnota: 440,43 EUR

K005724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Borák "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 0, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K16/2014 S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K16/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

14. Iná majetková hodnota: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 01/2017 v sume 34,37 EUR zamestnávateľa GASTROLUX s. r. o.,
súpisová hodnota majetku 34,37 EUR, zápis ku dňu 27. 02. 2017.
V Martine dňa 09. 03. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K005725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca dňa 10.03.2017 vyhotovil súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: VÚB Leasing, a.s.,
Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045:

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Hnuteľná vec: nákladné motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER 2,3 dCi L3H2P3 Furgon, kategória N1, č.
karosérie (VIN): VF1MAF4VE51344971, rok výroby: 2014, EČV: PP 226DD, stav: jazdené; Súpisová hodnota (aj
mena): 8.900,- EUR;
Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo prvé v poradí zriadené v prospech veriteľa VÚB Leasing, a.s. na základe zmluvy o zabezpečovacom
prevode vlastníckeho práva č. ZPS/14/60934 zo dňa 04.07.2014; deň vzniku: 04.07.2014;
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečená pohľadávka veriteľa VÚB Leasing, a.s. prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v
celkovej výške: 6.669,35 EUR a v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 27.

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

K005726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dňa 10.03.2017 vyhotovil súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu:

Súpisová položka majetku por. č. 1:
Hnuteľná vec: Sušič, filter, indikátor tlaku, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota
(aj mena): 400,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 2:
Hnuteľná vec: Počítač, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 100,EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 3:
Hnuteľná vec: Počítač, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 100,EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 4:
Hnuteľná vec: Počítač, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 100,EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 5:
Hnuteľná vec: Notebook, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 150,EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 6:
Hnuteľná vec: Zariadenie na čistenie vody, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 1.000,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 7:
Hnuteľná vec: Sedacia súprava, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj
mena): 200,- EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka majetku por. č. 8:
Hnuteľná vec: Telefónna sieť, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena):
200,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 9:
Hnuteľná vec: Popisovacie zariadenie, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj
mena): 2.000,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 10:
Hnuteľná vec: Notebook, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena): 150,EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 11:
Hnuteľná vec: Kompresor, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena):
1.500,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 12:
Hnuteľná vec: Čistiaci stroj MELANIE 600R, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 2.200,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 13:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane Scénic, typ 1.9 dCi RXE, rok výroby: 1999, č.
karosérie (VIN): VF1JA0NL519403176, EČV: PP 795BX, farba: modrá metalíza, druh paliva: nafta motorová, stav:
jazdené; Súpisová hodnota (aj mena): 2.500,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 14:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Ford S-Max, rok výroby: 2008, č. karosérie (VIN):
WF0SXXGBWS7C01157, EČV: PP 174BY, farba: strieborná metalíza, druh paliva: nafta motorová, stav: jazdené;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.557,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 15:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Toyota Avensis, typ Combi D-4D, rok výroby: 2008, č. karosérie (VIN):
SB1ED56LX0E097448, EČV: PP 116CA, farba: strieborná metalíza svetlá, druh paliva: nafta motorová, stav:
jazdené; Súpisová hodnota (aj mena): 4.500,- EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 16:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Opel Antara, č. karosérie (VIN): W0LLA63F680262788, rok výroby: 2008,
EČV: PP 294CA, farba: šedá metalíza tmavá, druh paliva: nafta motorová, stav: jazdené; Súpisová hodnota (aj
mena): 5.500,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 17:
Hnuteľná vec: Softvare Flexys, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena):
100,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 18:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo Mercedes-Benz B180, č. karosérie (VIN): WDD2452071J464501, rok
výroby: 2009, EČV: PP 193CC, farba: modrá metalíza, druh paliva: nafta motorová, stav: jazdené; Súpisová
hodnota (aj mena): 7.134,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 19:
Hnuteľná vec: Grafotronic 280, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena):
15.000,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 20:
Hnuteľná vec: Separator SOVPT 100 M-R, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 1.000,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 21:
Hnuteľná vec: Kompresor ERC 11 H, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj
mena): 1.000,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 22:
Hnuteľná vec: Rezačka HARNDEN B68/2, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 20.000,- EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 23:
Hnuteľná vec: Klim. zar. BREEZAIR TBA 550, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 1.000,- EUR;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka majetku por. č. 24:
Hnuteľná vec: Rezačka etikiet typ ROTOFLEX, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 16.174,54 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 25:
Hnuteľná vec: Rezačka etikiet SRC 1, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj
mena): 9.961,62 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 26:
Hnuteľná vec: Etiketovací stroj AQUAFLEX, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 40.136,81 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 27:
Hnuteľná vec: Etiketovací stroj AQUAFLEX, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 59.593,85 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 28:
Hnuteľná vec: Lis BELNOCI, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota (aj mena):
3.877,94 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 29:
Hnuteľná vec: Rezačka dutiniek typ B-112, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 2.644,80 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 30:
Hnuteľná vec: Rezačka dutiniek typ B-40, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota
(aj mena): 2.371,20 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 31:
Hnuteľná vec: Rezačka dutiniek typ 70, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová hodnota
(aj mena): 2.386,48 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 32:
Hnuteľná vec: Rezačka dutiniek typ B-114, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 2.478,26 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka majetku por. č. 33:
Hnuteľná vec: Váha typ Tonava SMK/A S, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 3.505,22 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 34:
Hnuteľná vec: Dopravný vysokozdvižný vozík, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 1.994,63 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 35:
Hnuteľná vec: Kamerový systém TubeSchan, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním; Súpisová
hodnota (aj mena): 27.572,16 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 36:
Hnuteľná vec: malý motocykel zn. KYMCO LIKE 50 KE10AA, farba žltá pastelová, č. karosérie (VIN):
LC2D10000D1100139, EČV: PP 839AD, rok výroby: neznámy, stav: jazdený; Súpisová hodnota (aj mena): 1.600,EUR;

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

K005727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VVL INVEST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 902 124
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/36/2016 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/36/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Insolvenčný správca, k.s., správca úpadcu VVL INVEST, s.r.o., so sídlom: Tamaškovičová 17, 917 01 Trnava, IČO:
35 902 124, zap. v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25147/T, č.k. 23K/36/2016 zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2017 o 10:00 hod., v sídle správcu na adrese: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava (1.
poschodie), s nasledovným programom:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. voľba členov veriteľského výboru
5. rôzne
6. záver
Povinná prezentácia veriteľov sa začne v mieste konania schôdze o 09:45 hod. Veriteľ, resp. jeho zástupca sa
prezentuje dokladom totožnosti a dokladom preukazujúcim právo konať za veriteľa prihlásenej pohľadávky.

Insolvenčný správca, k.s. správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K005728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/ 8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie, 9. kolo:

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AMMSAM
s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764 (ďalej len „úpadca“), ponúka v 9. kole
ponukového konania nasledovný majetok úpadcu a vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na
odkúpenie nasledovného majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.141/2014 dňa 24.7.2014 :

Pohľadávka na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 136 066,68 EUR voči JANEX light, s.r.o., Mierova
811/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 256 803, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 14417/T, z titulu vrátenia plnenia poskytnutého úpadcom dlžníkovi na základe Zmluvy o predaji
časti podniku zo dňa 1.1.2010, od ktorej bolo odstúpené dňa 5.2.2012. Výška pohľadávky 136066,68 EUR Súpisová
hodnota majetku 136066,68 EUR. Nárok patrí úpadcovi v celosti, t.j. v 1/1, v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za nasledujúcich podmienok:

Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltysHYPERLINK "mailto:psoltys@slovenska-konsolidacna.sk"@slovenska-konsolidacna.sk

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 9.kole - najvyššia ponuka
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Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
alebo odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr
pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
v Bratislave, dňa 10.3.2017

K005729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie, 9. kolo:

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AMMSAM
s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764 (ďalej len „úpadca“), ponúka v 9. kole
ponukového konania nasledovný majetok úpadcu a vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na
odkúpenie nasledovného majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.68/2014 dňa 8.4.2014 :
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia z neplatnej zmluvy o zriadení záložného práva uzavretej dňa
17.8.2011 medzi úpadcom ako záložcom a spoločnosťou M.D.S. spol. s r.o., sídlo Bratislavská 14, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 35 803 151 ako záložným veriteľom, voči spoločnosti M.D.S. spol. s r.o., terajšie sídlo Mierová 811/21,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 803 151, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 12 698/T. Výška nároku 250 000 EUR. Súpisová hodnota majetku 250 000 EUR. Nárok patrí úpadcovi
v celosti, t.j. v 1/1, v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za nasledujúcich
podmienok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltysHYPERLINK "mailto:psoltys@slovenska-konsolidacna.sk"@slovenska-konsolidacna.sk

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 9.kole - najvyššia ponuka

·
·
·
·

·

Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
alebo odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr
pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
v Bratislave, dňa 10.3.2017

K005730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Verejné ponukové konanie, 6. kolo:

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu AMMSAM
s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 45 320 764 (ďalej len „úpadca“), ponúka v 6. kole
ponukového konania nasledovný majetok úpadcu a vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na
odkúpenie nasledovného majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. č. 190/2014 dňa 06.10.2014 :
pohľadávka na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 30 000 EUR voči MA-AS, s.r.o., Kríkova 3, 821 07
Bratislava, IČO: 44589905, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka číslo:
98184/B, z titulu vrátenia plnenia poskytnutého dňa 24.06.2011 úpadcom dlžníkovi bez právneho dôvodu. Súpisová
hodnota: 30 000,00 EUR, podiel úpadcu: 1/1,

1. č. 245/2014 dňa 23.12.2014:
peňažná pohľadávka vo výške 1085,60 EUR faktúra č. 11/2011/2630 splatné 3.2.2012 a peňažná pohľadávka vo
výške 49,92 EUR faktúra č. 11/2012/192 splatné 3.4.2012 voči IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01
Považská Bystrica, IČO: 44 00 78 41, súpisová hodnota 1135,52 EUR, podiel úpadcu 1/1,

1. č. 228/2014 dňa 28.11.2014:
nárok na zaplatenie pokuty vo výške 350,85 EUR voči Mgr. Karolovi Haťapkovi, Drieňová 34, 821 02 Bratislava,
uložené uznesením Okresného súdu Bratislava I., č.k. 4K/8/2013-374 zo dňa 4.8.2014 právoplatné dňa 19.11.2014,
súpisová hodnota 350,85 EUR, podiel úpadcu 1/1,
v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. za nasledujúcich podmienok:

Predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke
Slovenskej konsolidačnej, a.s., www.konsolidacna.sk, pričom správca zašle inzerát na adresu SK, a.s. písomne,
resp. e-mailom na: psoltysHYPERLINK "mailto:psoltys@slovenska-konsolidacna.sk"@slovenska-konsolidacna.sk

Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
v 6.kole - najvyššia ponuka

·
·
·
·

·

Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
alebo odplaty za postúpenie pohľadávok záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu
vedené v UniCreditBank, číslo účtu 1154547011/1111.
Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru, termín otvárania obálok bude najneskôr
pätnásty deň odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si vyhradzuje
právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
K ponukám záujemcov sa bude písomne vyjadrovať veriteľský výbor.

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca
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v Bratislave, dňa 10.3.2017

K005731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMMSAM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 320 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2013 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka č. 3 všeobecnej podstaty:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi M.D.S. spol. s r.o., Mierová 811/21, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 35 803 151,
právny titul: pokuta uložená právoplatným uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 4K/8/2013 - 656 zo dňa
26.4.2016, súpisová hodnota: 3300,00 EUR, dôvod zápisu: exekučný titul.
V Bratislave, dňa 10.3.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K005732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Petráš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/4/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Vidlička, predbežný správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Petráš, nar. 14.09.1972,
trvale bytom Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688
635 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K005733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halbavý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 164 / 51, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo konkurznej veci úpadcu Emília Rozenbergová, bytom Československej armády 243/36, 972 51 Handlová
vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod sp.zn. 40K/18/2015 bol po speňažení majetku úpadcu pre
nezabezpečených veriteľov spracovaný rozvrh výťažku z majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Rozvrh
obsahuje všeobecnú a rozvrhovú časť.
V zmysle § 96 ods. 2 ZKR som zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh som oznámila prostredníctvom
Obchodného vestníku č. 242/2016 zo dňa 19.12.2016. V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu nebola u správcu
podaná žiadna námietka proti poradiu pohľadávky proti podstate.
I.

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku

A) Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Zverejnením uznesenia Okresného súdu v Trenčíne č.k. 40K/18/2015 zo dňa 8.6.2015 v OV č. 111/2015 zo dňa
12.6.2015 bol dňom 13.6.2015 vyhlásený konkurz na úpadcu Emília Rozenbergová, bytom Československej
armády 243/36, 972 51 Handlová.
Listom zo dňa 15.6.2015 som vyzvala úpadcu, aby mi odovzdal do 15 dní od vyhlásenia konkurzu zoznam majetku,
prípadne jeho doplnenie a taktiež, aby mi odovzdal zoznam záväzkov, zoznam pohľadávok, čísla a zostatky účtov,
čísla LV nehnuteľností, ŠPZ motorových vozidiel, číslo účtu u centrálneho depozitára a ostatné doklady spôsobilé
identifikovať majetok úpadcu. Ďalej som úpadcu vyzvala, aby mi odovzdal zoznamprebiehajúcich konaní a aby
uviedol prevody hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktoré sa uskutočnili za posledných 5 rokov. Taktiež som ho
vyzvala, aby mi poskytol potrebné vysvetlenia. Zároveň som úpadcu poučila o trestnoprávnym dôsledkoch marenia
konkurzného konania a možnosti uloženia pokuty osobe uvedenej v § 74 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. ak neposkytne
požadovanú súčinnosť. Ďalej som vyzvala na poskytnutie súčinnosti tretie osoby a to:
- Geodetický a kartografický ústav Bratislava
- Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Bratislava
- Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
- Kooperatíva poisťovňa a.s.
- Okresné riaditeľstvo PZ – evidencia vozidiel Prievidza
- Daňový úrad Trenčín, pobočka Prievidza
- Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor
Na moju žiadosť mi Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor doručil dokumenty zo zbierky listín a to oznámenie
o dražbe zo dňa 24.3.2015, notársku zápisnicu N461/2015, NZ 15062/2015 zo dňa 4.5.2015 z neúspešnej dražby
bytu č.4 vo vlastníctve úpadkyne, oznámenie o dražbe zo dňa 5.5.2015, notársku zápisnicu N571/2015, NZ
18944/2015 zo dňa 2.6.2015, potvrdenie o úhrade ceny dosiahnutej vydražením zo dňa 5.6.2015. Z dokladov
vyplýva, že dražbu vykonala spoločnosť Dražby a aukcie, s.r.o. na návrh navrhovateľa VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1,
Bratislava, ktorý mal zriadené k bytu č.4 záložné právo. Všeobecná hodnota bytu a podielu na pozemku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, ktorý mal zriadené k bytu č.4 záložné právo. Všeobecná hodnota bytu a podielu na pozemku
a spoločných častiach a zariadeniach domu bola určená znaleckým posudkom č. 30/2015 (Ing. Ján Greguš- znalec)
vo výške 18.700 €. Najnižšie podanie v prvej dražbe konanej dňa 4.5.2015 bolo v sume 26.500 €. Tejto dražby sa
nezúčastnil žiaden záujemca. V opakovanej dražbe dňa 2.6.2015 sa zúčastnili 4 záujemcovia. Najnižšie podanie
bolo vo výške 18.700 €, nikto však neurobil najnižšie podanie a licitátor ho znižoval až na sumu 15.000 €. Byt bol
predaný za sumu 15.000 €. Príklep bol udelený dňa 2.6.2015 t.j. pred vyhlásením konkurzu a vydražiteľ zaplatil
cenu dňa 4.6.2015. Dražobná spoločnosť mi zaslala oznámenie, že výťažok z predaja založeného bytu bo vyplatený
veriteľovi VÚB, a.s..
Z vyjadrenia dotknutých orgánov nevyplynula existencia majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu. Byt, č. 4
v dome súp.č. 243, vo vchode č. 36 na ul. Československej armády v Handlovej, ktorý uvádzala úpadkyňa
v zozname majetku, bol v čase vyhlásenia konkurzu majetkom inej osoby, ktorá ho nadobudla v dobrovoľnej dražbe
pred vyhlásením konkurzu. Z tohto dôvodu uvedený majetok už nepodliehal konkurzu.
Súpis majetku
Na základe získaných dokladov a informácií som vyhotovila súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej podstaty
zapísané tieto súpisové zložky:

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
celková suma: 663,88
právny dôvod vzniku:
Nevyplatený preddavok podľa § 21 ods. 3 ZKR
dlžník(meno, priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, deň nar. alebo IČO):
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
deň zapísania: 10.8.2015

dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu

mena: EURO

deň vylúčenia:

dôvod vylúčenia:

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 158/2015 dňa 18.8.2015 a neskôr doplnený o ďalšie súpisové
zložky
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
celková suma: 100,mena: EURO
právny dôvod vzniku: pohľadávka z neúčinného právneho úkonu urobeného počas konkurzu – splátka úveru dňa 22.6.2015 a 31.7.2015
dlžník(meno, priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, deň nar. alebo IČO): Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02,
IČO 310340 890
deň zapísania: 17.8.2015

dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu

deň vylúčenia:

dôvod vylúčenia:

HNUTEĽNÁ VEC:
P.č. Predmet – názov
1.

počet ks:

finančná hotovosť - preplatok
z vyúčtovania služieb spojených
s užívaním bytu

1

SH v €:

325,47

ktoré boli zverejnené v OV č. 162/2015 dňa 24.8.2015.
Ďalej bol súpis doplnený o súp. zložku
HNUTEĽNÁ VEC / SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ:
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250,-€

majetok v BSM

150,-€

majetok v BSM

200,-€

majetok v BSM

(sedacia súprava, obývačková stena z roku 1985,
luster, stolík, televízor z r. 1995)

Zariadenie spálne
1. válendy, skriňa, perináč, komoda)

Zariadenie a vybavenie kuchyne
(jedálenský stôl, 4 stoličky, chladnička z r. 2003, válenda,
luster, mikrovlnná rúra z r. 2002, televízor z r. 2008,
toaletný stolík s taburetkou, koberec)

Súpis všeobecnej podstaty bol postupne ešte doplnený o ďalšie súp. zložky:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Predmet – názov

SH v €:

Dňa 27.8.2015 úpadkyňa prijala dar, ktorý vložila na konkurzný účet

500,00

Doplnenie súpisu bolo zverejnené v OV č. 171/2015 dňa 7.9.2015.

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Predmet – názov

SH v €:

Dňa 11.09.2015 úpadkyňa prijala dar

100,00

Dňa 13.10.2015 úpadkyňa prijala dar

100,00

Zverejnené v OV č. 204/2015 zo dňa 23.10.2015
POHĽADÁVKA Z ÚČTU:
Banka:

č.ú.:

VÚB, a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava

mena:

SK1402000000001937604959

EURO

zostatok na účte:

9,63

typ účtu
VÚB senior
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Zverejnené v OV č. 210/2015 zo dňa 2.11.2015

Iná majetková hodnota:
názov

obdobie:

príjem úpadcu

06/2016

príjem úpadcu

súpisová hodnota v €:
0,02 €

07/2016

príjem úpadcu

08/2016

príjem úpadcu

09/2016

0,02 €
0,02 €
0,02 €

príjem úpadcu

10/2016

0,02 €

príjem úpadcu

11/2016

0,02 €

Zverejnené v OV č. 242/2016 zo dňa 19.12.2016

Iná majetková hodnota:
názov

obdobie:

súpisová hodnota v €:

príjem úpadcu

12/2016

0,02 €

príjem úpadcu

01/2017

0,02 €

príjem úpadcu

02/2017

0,02 €

Celkovo majetok úpadcu zapísaný do súpisu predstavuje sumu 2.099,16 €.
Úpadkyňa nemala s manželom zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, preto bolo potrebné ho v konkurze
vyporiadať BSM. Úpadkyňa mala v čase vyhlásenia konkurzu hnuteľný majetok patriaci do BSM a to zariadenie
a vybavenie bytu, ktoré má najmenej 25 rokov. Dňa 27.4.2016 som podala na Okresný súd Prievidza návrh na
vyporiadanie BSM úpadkyne a jej manžela Jozefa Rozenberga. Vec bola vedená pod sp. zn. 18C/85/2016. Súd
vyporiadal BSM v zmysle podaného návrhu a hnuteľné veci v hodnote 600 € pripadli do výlučného vlastníctva
manžela, ktorý na vyrovnanie podielov zaplatil úpadkyni 300 €. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.11.2016
a vykonateľnosť dňa 12.11.2016. Jozef Rozenberg zaplatil sumu 300,-€ na účet úpadcu ešte pred pojednávaním.

V základnej prihlasovacej lehote si uplatnili svoje pohľadávky títo veritelia:

Č.

Veriteľ

1

CETELEM SLOVENSKO a.s.

2

Consumer Finance Holding, a.s.

3

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Prihl. suma
1.080,08
495,49
1.688,96
559,86

4

Poštová banka, a.s.

5

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

23.071,72

Všeobecná úverová banka, a.s.

20.068,10

6

Zistená suma
0
495,49
0
559,86
23.071,72
0
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Všeobecná úverová banka, a.s.

20.068,10

Deň vydania: 15.03.2017
0

Po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa:

Č.

Veriteľ

7

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Prihl. suma
2.371,16

Zistená suma
0

Dňa 27.8.2015 uplynula lehota na popieranie prihlásených pohľadávok. V tejto lehote nedoručil správcovi žiaden
veriteľ podnet na popretie pohľadávky. Úpadca sa k zoznamu pohľadávok písomne nevyjadril. Ani k pohľadávke
prihlásenej po prihlasovacej lehote nebol podaný podnet veriteľa na jej popretie, úpadkyňa sa k nej písomne
nevyjadrila.
Správca po preskúmaní prihlásených pohľadávok som poprela v celom rozsahu pohľadávky veriteľov CETELEM
SLOVENSKO a.s., POHOTOVOSŤ, s.r.o., Všeobecná úverová banka, a.s. a PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o..
Popretie pohľadávok bolo jednotlivým veriteľom oznámené písomne listom zo dňa 28.8.2015 a 25.11.2015. Žiaden
z veriteľov nepodal incidenčnú žalobu.
Prvá schôdza veriteľov bola zvolaná v súlade s ust. § 34 ods.1 a 4 ZKR zverejnením termínu, miesta konania
a programu schôdze v Obchodnom vestníku č. 135/2015 zo dňa 16.7.2015. Na 1. schôdzu veriteľov sa nedostavil
žiaden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať a preto podľa § 35 ods. 1 ZKR schôdza nebola uznášaniaschopná.
Nakoľko nebol zvolený zástupca veriteľov, túto funkciu vykonáva podľa § 39 ods. 1 ZKR súd.
V súčasnosti je speňažený všetok majetok úpadcu.
B) Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) preddavok

663,88 €

2) peňažná hotovosť (prepl. z vyúčtovania služieb)

325,47 €

3) príjem úpadcu (zrážky z dôchodku)
4) pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
5) prijaté dary
6) príjem z vyporiadania BSM
7) zostatok na účte vo VÚB a.s.
7) kreditný úrok

Výťažok zo speňaženia spolu:

0,18 €
100,00 €
700,00 €
300,00 €
9,63 €
0,03 €

2.099,19 €

C) Pohľadávky proti podstate (PPP) tvorili:
·
·
·

bankové poplatky
poštovné
kancelárske potreby

59,02 €
46,20 €
3,83 €
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cestovné
parkovné
odmena správcu

Deň vydania: 15.03.2017

30,74 €
1,40 €
796,66 €

___________________________________________________________________________
Spolu:

937,85 €

Rozdiel príjmov a výdavkov je 1.161,34 €
D) Súdny poplatok

4,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov po odpočítaní súdneho poplatku je 1.157,34 €

Odmena sa vypočíta ako rozdiel výťažku zo speňaženia po odpočítaní PPP a súdneho poplatku (pomerne
ku každej súpisovej zložke).

s.zl.: Názov:
správcu:

výťažok

PPP+súd.popl.:

Rozdiel:

odm.

(bez kredit.úroku):

v%

v

€
1.
Preddavok
18,30 €

663,88 €

2.
€

Peňažná hotovosť

3.

Príjem úpadcu 6-12/2016

0,14 €

4.

Príjem úpadcu 1-2/2017

0,04 €

5.
€

Príjem z neúčin. PÚ

100,00 €

6.
€

Príjem prijaté dary

700,00 €

7.
€

Príjem z vypor. BSM

8.
€

Príjem zost. účtu VÚB

Spolu:
71,18 €

297,91 €

325,47 €

365,97 €

146,08 €

179,39 €

15%

0€

0,14 €

5%

-

0€

0,04 €

5%

-

44,83 €
314,11 €

300,00 €

134,59 €

9,63 €

5%

2.099,16 €

55,17 €

25%

13,79

385,89 €

1%

3,86

5%

8,27

165,41 €

4,33 €

5,30 €
941,85 €

1%
1.157,31 €

E) Odmena správcu :
- paušálna odmena
- zo speňaženia

796,66 €
71,18 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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F) Budúce výdavky
Do vyplatenia pohľadávok veriteľov je potrebné ponechať bankový účet, s čím budú spojené bankové poplatky
aktuálne vo výške 2,50 € mesačne. Na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate je potrebné ponechať sumu
aspoň za 4 mesiace, čo je 12,00 € a taktiež treba započítať poplatok za zrušenie účtu 2,00 €, ( bankové poplatky 4 x
2,50 € za 03 až 06,/2017).
K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate
priradených k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu a budúcich výdavkov (
spolu výdavky 1.025,03 €)súvisiacich so zrušením konkurzu.
2.099,19 – (937,85 – 4,00 -71,18 -12) = 1.074,16 €
I.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé súpisové zložky majetku, ku ktorým sú priradené výťažky
získané speňažením a pomerná časť pohľadávok proti podstate (PPP) vrátane odmeny správcu, súdneho poplatku
a budúcich výdavkov. Zoznam PPP sa nachádza v správcovskom spise. V poslednom stĺpci je vypočítaný výťažok,
ktorý vznikol ako rozdiel medzi výťažkom zo speňaženia a priradenými pohľadávkami proti podstate vrátane
odmeny správcu, súdneho poplatku a budúcich výdavkov.
s.zl.:
názov:
výťažok :

výťažok:

1.

Preddavok
339,66 €

663,88 €

324,22 €

2.

Peňažná hotovosť
166,49 €

325,47 €

158,98 €

3.

Príjem úpadcu 6-12/2016
0,14 €

4.

Príjem úpadcu 1-2/2017
0,04 €

5.

Príjem z neúčin. PÚ
51,21 €

6.
€

Príjem prijaté dary

7.
Príjem z vypor. BSM
153,53 €
8.

Príjem zost. účtu VÚB
4,91 €

9.
0,03 €

Kreditný úrok

Spolu:
1.074,16 €

výdavky:

0,14 €

čistý

0

0,04 €

0

100,00 €

48,79 €

700,00 €

341,85 €

300,00 €

358,15

146,47 €

9,63 €

4,72 €

0,03 €

0

2.099,19 €

1.025,03 €

Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je 1.074,16 €.
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Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Č.

Veriteľ

1

CETELEM SLOVENSKO a.s.

Zistená suma

2

Consumer Finance Holding, a.s.

3

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

4

Poštová banka, a.s.

5

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

6
7

%

Uspokojenie v €

0

0
495,49

2,05

0
559,86

22,02

0
24,92
2,32

23.071,72

Všeobecná úverová banka, a.s.

0

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0

SPOLU:

24.127,07

95,63

1.027,22
0
0

100

1.074,16 €

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 2.099,19 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate 1.025,03 €.
Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je 1.074,16 €.

Poučenie:
Správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Trenčíne, 10.3.2017
JUDr.Darina Válková, správca

K005734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, bytom
Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš týmto v súlade s ustanovením § 85, ods. 2 ZKR oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v úradných hodinách v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese
správcu: Na stanicu 16, 010 09 Žilina. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom na t.č.:
0918086917.
Ing. Štefan Straka, správca

K005735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Bystrica 00, 023 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 162 850
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2015 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vec: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu:
Roľnícko obchodné družstvo Stará Bystrica, so sídlom Stará Bystrica, 023 04 Čadca, IČO: 00 162 850 (ďalej len
„Úpadca“) týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina
pod sp. zn. 6K/11/2015, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení zapísala ku dňu 10.3.2017 do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovnú nezabezpečenú
pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, doručená dňa 9.3.2017
prihláškou s por. č. 5 na celkovú sumu 1 097,30 €.

V Martine, dňa 10.3.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

K005736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Šlapáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K 41/2015 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K41/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Správca konkurznej podstaty
JUDr. Tatiana Timoranská
Podzámska 32
940 01 Nové Zámky

Sp. zn.:

Naše číslo:

31K/41/2015

K OVRP/13/Z

Vybavuje/linka
ORR OVR
Karloveská 34, 842 64 Bratislava
Zavodnovová ( 02/5960 2133

Bratislava
23.02.2017

Vec
Schválenie návrhu konečného rozvrhu

Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie č. 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 vo veci zaslania
návrhu konečného rozvrhu zo dňa 20.02.2017, dlžníka Anna Šlapáková, trvale bytom Palárikov rad 469/13, 935
26 Starý Tekov, konkurz vyhlásený na základe uznesenia Okresného súdu Nitra, pod sp. zn. 31K/41/2015
uverejneného v obchodnom vestníku dňa 21.08.2015 , pod č. 161/2015, touto cestou predložený návrh konečného
rozvrhu schvaľuje.

S úctou

,

Ing. Mária Zavodnovová
odborný referent retailových pohľadávok

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

K005737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Merjavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinová 35, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/7/2014 S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/7/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Postupom podľa § 101 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizáciii v znení neskorších
predpisov / ďalej len“ZKR“/ správca predkladá tento Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
1. V š e o b e c n á č a s ť
1. Konkurzná podstata
V obchodnom vestníku č.135/2014 zo dňa 16.07.2014 pod K013564 správca zverejnil oznam o tom, kde
a kedy možno nahliadať do spisu, pod K 013565 zverejnil oznámenie veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na
popretie pohľadávky iného veriteľa, podľa § 32.ods.2 ZKR, že kauciu vo výške 350 .-€ sú povinní zložiť na
zverejnený správcovský účet úpadcu, v K013566 bola zverejnená výzva na prihlásenie pohľadávok zahraničnými
veriteľmi v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z 29. Mája 2000. V obchodnom vestníku 166/2014 zo dňa
28.08.2014 pod K016654
správca zverejnil oznam o zvolaní schôdze veriteľov. 1. Schôdza veriteľov sa konala 03.10.2014, kde bol zvolený
zástupca veriteľov. Správca zistil existenciu majetku - peňažná hotovosť vo výške : 2 000.- € , čestné
prehlásenie úpadcu zo dňa 02.06.2014, uvedená suma bola vložená na správcovský účet otvorený správcom
v SLSP Trebišove dňa 09.07.2014, číslo účtu : 5059503449/0900 .Správca zistil účet v Stavebnej sporiteľni
Wustenrot s počiatočným vkladom 121,64.- € , po jeho zrušení a odpočítaní nákladov banky a poplatkov, bol
konečný stav účtu : 85,06.-€ pripísaný na správcovský účet úpadcu dňa : 11.01.2015 . V súpise majetku správca
uviedol peňažnú pohľadávku vo výške : 5 808,93.-€- PhDr. Emília Čmilňáková , Stálicová 2 , 040 01 Košice, na
základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu Košice II, zo dňa 26.01.2010. Súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 192/2014 zo dňa 08.10.2014 pod K019384.
1.2 Speňažovanie majetku
Ponukové konanie na peňažnú pohľadávku vo výške : 5 808,93.-€- PhDr. Emília Čmilňáková , Stálicová 2
, 040 01 Košice, nebolo úspešné . V zmysle ZKR č. 7/2005 z.z. § 81 ods.1 , správca vylúčil zo súpisu majetku
všeobecnej podstaty predmetnú peňažnú pohľadávku . Zverejnené v OV 224/2016 zo dňa 23.11.2016 pod
K026589
P r í j e m : Hotovosť úpadcu ....................................................................2 000,00.-€
Stavebná sporiteľňa Wustenrot ...................................................85,06.-€
Z depozitu OS Košice 1............................................................ ...374,71.-€
Príjem

s p o l u : ................................................................................2 459,77.-€

Na bankových účtoch úpadcu neboli ku dňu vyhlásenia konkurzu uložené žiadne peňažné prostriedky,
resp. úpadca nemá otvorené účty v zisťovaných peňažných inštitúciach.
1.4. Pohľadávky proti podstate
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle § 96 ods.2 ZKR , zámer zostaviť
konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty , správca oznámil zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 3/2017 zo dňa 04.01.2017 pod K 000200. Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate
majú v súlade s ust. § 87 ods.2 ZKR nasledovnú sumárnu štruktúru:
Paušálna odmena správcu ........................................... 663,87.-€
Odmena výťažku z pohľ. dlžníkov.................................

04,25.-€

Cestovné .................................................................... ..220,32.- €
Poštovné ....................................................................

31,75.-€

Overovanie listín, poplatky .................................... ....... 51,00.-€
Kancelárske potreby , toner .............................. .............25,50.-€
Poplatok súdu - 0,2%...................................................

4,17.-€

Archív .......................................................................... 250,00.-€
Banková rezerva .............................................................20,00.-€
SPOLU:

................................................................ 1 270,86.-€ .

1.6. R o z v r h o v á časť – nezabezpečené pohľadávky podľa § 95 ods.1 ZKR
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov pripadá teda suma: 1082.- € , poplatky SLSP boli k 31.01.2017 ,
vo výške 106,85.- € / priebežne stiahnuté SLSP z účtu / , kreditné úroky vo výške : 0,35 .- € / priebežne
pripísané SLSP k účtu/, prehľad uspokojenia nezabezpečených veriteľov je realizovaný koeficientom 0,358
nasledovne :
P.č.
1.

Veriteľ

zistená pohľadávka

Eva Karásková, Odborárske nám. 6,
Bratislava
1.

Ing.Mária čižmárová, Malinová 35/A, Košice
rozsahu
2. Ing. Vladimír Kandra, Huncovská 2, Košice
4. SR-Krajský súd v Bratislave,Záhradnícka 10

suma na uspokojenie
403,69.-€

112 762,46.-€
135 606,89.-€
184 595,82.-€
4 956,00.-€

popretý. právny dôvod v celkovom
660,85.-€
17,87.-€

P o h ľ a d á v k y nezabezpečených veriteľov s p o l u :........................1 082,41.-€

Spolu boli takto rozvrhnuté všetky peňažné prostriedky, ktoré sa ku dňu zostavenia tohto návrhu 31.01.2017
nachádzali na bankovom účte.
V obchodnom vestníku č. 3/2017 zo dňa 04.01.2017 pod K 000200, správca zverejnil Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Správca podľa § 101 odst.1 ZKR v spojení s § 50 vyhlášky 665/2005 Z.z. poučuje nezabezpečených
veriteľov, že predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov, že predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu konečného rozvrhu výťažku nahliadať
v kancelárii správcu na ul. Dargovská 3283/17 , 075 01 v Trebišove. Správca tiež určuje lehotu na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku , 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. V tejto lehote môžu
požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu výťažku uplatnili odôvodnené námietky.
V predmetnej konkurznej veci pôsobnosť veriteľského výboru, vykonáva podľa §107 ods. 2 ZKR zástupca
veriteľov.
Prípadné otázky môžu účastníci konania konzultovať so správcom na č. t. 0915873432 , alebo mailom na
Jozef.litvak@gmail.com .

V Trebišove,12.03.2017
Vyhotovil : Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K005738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429
325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísala
do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa:
- Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, doručené dňa 09.03.2017 ako Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok por.č. 1 - 5 zo dňa 06.03.2017, celková prihlásená suma: 12.711,54
EUR (310,08 EUR + 66,10 EUR + 1.024,50 EUR + 11.266,56 EUR + 44,30 EUR).
V Žiline dňa 10.03.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K005739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2016
Druh podania:
Súpis 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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Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty

Dňa 06.03.2017 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku
podstát v nasledovnom rozsahu:
Súpis majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty :
Motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO 6R/ABCGPB/FM5FM52T111N7MG
Osobné ojazdené M1
VIN: WVWZZZ6RZAY045710
Rok výroby: 2009
EČ: TN060EA

Deň zapísania majetku: 06.03.2017
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. c) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 3.500,00 EUR.

V Partizánskom dňa 06.03.2017

Správcovský dom, k.s., Správca

K005740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fečková Jana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2016 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:
Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o tieto nové súpisové zložky:
Por.č. 23:
- iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu za 1/2017, súpisová hodnota : 376,67 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por.č. 24
- iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu za 2/2017, súpisová hodnota : 376,67 EUR
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K005741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Homolya
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.H.Škultétyho 303/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Martina Šufliarska
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 1K 94/2015 S1318
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 94/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Finančná hotovosť vložená úpadcom na bežný účet konkurznej podstaty dňa 10.03.2017 v čiastke 50,00 €.
Ing. Martina Šufliarska, SKP

K005742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Snoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muškátová 2596/9, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2016 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: František Snoha, nar. 07.04.1979, bytom Muškátová 2596/9, 902 01
Pezinok, občan SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/55/2016, v zmysle § 28
ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok, veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca prostrednictvom BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Karadžičova 2, Bratislava, IČO:
46696148, prihlásená suma: 1.383,30 EUR.

K005743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Správca doplňuje zápisnicu z 1. Schôdze veriteľov úpadcu , konanej dňa 03.03.2017 v bode 2.Správa
o činnosti a stave konkurzného konania o nasledujúce: V rámci lehoty na popieranie pohľadávok bola veritelmi :
Martin Vojtek, Lesná 351/213 , Kostoľany nad Hornádom a ARDEX Holding, a.s.Čapajevova 73, Prešov, popretá
pohľadávka veriteľa: Mgr. Stanislav Zeleňák, Palárikova 3, Košice vo výške spolu : 69 611,32 .- €. Úlohou správcu
v tejto fáze konania je vyhodnotiť, či je popretie pohľadávky veriteľa iným veriteľom účinné , alebo nie. Správca po
zvážení preštudovaných materiálom na 1. Schôdzi veriteľov rozhodol, že na podnet popretia pohľadávky
uvedenými veriteľmi voči veriteľovi Mgr. Stanislav Zeleňák, Palárikova 3, Košice , n e b u d e prihliadať a popretú
pohľadávku vyhodnotil ako n i e účinnú.

V Trebišove , 09.03.2017

Spracoval : Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca
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