Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

K005744
Spisová značka: 8K/60/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, likvidátor
spoločnosti: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48 093 530, vo veci návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 48
093 530, o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy,
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, zn. správcu:
S1637, lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
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. Katarína Bartalská, sudca
K005745
Spisová značka: 8K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10, 900
31 Stupava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10,
900 31 Stupava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Patrik Moravčík, nar. 24.10.1972, Dlhá 1398/10, 900 31
Stupava.
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
K005746
Spisová značka: 8K/11/2017
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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Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná 3121/4,
831 06 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Kittler, nar. 22.03.1972, Dopravná 3121/4, 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
K005747
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Donoval, nar. 07.04.1980,
bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, správcom ktorého je:
Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363, o návrhu
správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, zn.
správcu: S1363, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005748
Spisová značka: 8K/4/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa : Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28
Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
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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Zálesie, občan SR, právne zastúpený: Mgr. Ing. Marian Galbavý, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Donoval, nar. 07.04.1980, bytom Muškátová 612, 900 28 Zálesie, občan SR
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Eisteinova 25, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S1363, odmenu vo výške 165,97 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 19/2016, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II
Eisteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S1363, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 497,91 Eur,
vedeného pod položkou denníka
D 19, pol. reg. 19/2016, 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 (§127 ods. 1
Civilného sporového 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 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005749
Spisová značka: 8K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ivan Luprich, nar. 25.12.1976, bytom Ulica A.
Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, štátny občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ivan
Luprich, nar. 25.12.1976, bytom Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, štátny občan SR
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Križkova 9, 811 04 Bratislava, zn.
správcu: S1429, odmenu vo výške 199,16 Eur a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 339,06 Eur, ktorá
mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol.
D 19, pol. reg. 201/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Prvá arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie Križkova 9, 811 04
Bratislava, zn. správcu: S1429, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 125,66 Eur, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 201/2016, 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 (§127 ods. 1
Civilného sporového 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 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005750
Spisová značka: 8K/66/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

3

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Gabriela Lennerová, nar.
21.04.1980, bytom Suvorovova 2626/45, 902 01 Pezinok, správcom ktorého je: Advisors k. s., so sídlom kanc.
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S 1590.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Advisors k. s., so sídlom kanc. Železničiarska 13, 811 04
Bratislava, zn. správcu: S 1590, preddavok vo výške 663,88 € vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
208/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005751
Spisová značka: 2K/16/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: A Cars, s. r. o., so sídlom
Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 44 714 025, správcom ktorého je JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie,
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov

rozhodol
Súd priznáva JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie, Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005752
Spisová značka: 3R/2/2009
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: GRUNTY s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava,
IČO: 43 790 348 uznesením č.k. 3R/2/2009-523 zo dňa 23.01.2017, pre nedostatok majetku zastavil konkurzné
konanie voči dlžníkovi: GRUNTY s. r. o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 43 790 348. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Tomáš Sokolík, vyšší súdny úradník
K005753
Spisová značka: 6K/38/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981,
bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je iTRUSTee Vydáva
Recovery,
k.s., so
sídlom kancelárie
2, 821
03č.Bratislava,
správcu:
S 1697,
Ministerstvo
spravodlivosti
SlovenskejSeberíniho
republiky podľa
zákona
200/2011 Z. značka
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 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981,
bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1697,
rozhodol
Súd o d v o l á v a iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu:
S 1697 z funkcie správcu úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981, bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan
SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K005754
Spisová značka: 6K/38/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Michal Kelemen, nar. 09.12.1981, bytom 1. mája 20/14, 901 01
Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), uznesením zo dňa 19.12.2016, č. k.
6K/38/2015-172, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005755
Spisová značka: 2K/9/2014

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62, 841 07
Bratislava - Devínska Nová ves, IČO: 35 840 081, uznesením č. k.: 2K/9/2014-250 zo dňa 16.01.2017, zrušil po
splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
07.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005756
Spisová značka: 2K/4/2010

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Mia s.r.o., so sídlom
Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 845 902, Vám týmto oznamuje, že uznesenie č. k. 2K/4/2010-553 zo dňa
23.01.2017, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Casa Mia s.r.o., so sídlom
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23.01.2017, ktorým súd rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005757
Spisová značka: 6K/5/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sládkovičova 3,
811 06 Bratislava, IČO: 44 482 191, v mene ktorého koná likvidátor: Mgr. Jozef Maruniak, Hviezdoslavovo námestie
14, 811 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44 482 191, uznesením zo dňa 30.01.2017, č. k. 6K/5/2016-112 zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi: ALPHA s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sládkovičova 3, 811 06 Bratislava, IČO: 44
482 191, pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005758
Spisová značka: 6R/8/2011

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORBE s.r.o., so sídlom Palisády
33, 811 06 Bratislava, IČO: 36 713 988, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 15, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1554, uznesením č. k. 6R/8/2011-868 zo dňa 25.01.2017 rozhodol o
povolení vstupu nového veriteľa: Legal Service, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 869 364, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, IČO: 00 686 930. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005759
Spisová značka: 6K/11/2015

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu AD-RIVA s.r.o., so sídlom Nám. SNP, 811 01 Bratislava, IČO: 35
878 606, uznesením č. k.: 6K/11/2015-215 zo dňa 30.09.2016, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K005760
Spisová značka: 2K/48/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Senec Warehouse Park s.r.o., so
sídlom Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 695 165, správcom ktorého je: Bankruptcy & Recovery
Service, so sídlom Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1169, uznesením č. k. 2K/48/2012466 zo dňa 30.01.2017 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K005761
Spisová značka: 8K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Peter Livinský, nar.
03.11.1977, bytom Dunajská 519/26, 900 44 Tomašov, správcom ktorého je: Ing. Anett Pirohár so sídlom kanc.
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S 1534.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Anett Pirohár so sídlom kanc. Jaskový rad 189, 831 01
Bratislava, zn. správcu: S 1534, preddavok vo výške 664,- € vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 7/2017
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 10.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K005762
Spisová značka: 8K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Renáta Káková, nar. 10.10.1971,
bytom Ivana Bukovčana 6, 841 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, číslo správcu : S1690, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, číslo správcu : S1690,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, 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

7

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

K005763
Spisová značka: 1K/56/2015
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy
Púchovskej, členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Kysucký, nar. 31.7.1985, trvale bytom Štiavnička 208/41, 976 81 Podbrezová,
správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Vladimír Flíder, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, o
odvolaní veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/56/2015-131 zo dňa 9. mája 2016 takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/56/2015-131 zo dňa 9. mája 2016 potvrdzuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak
a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca
alebo procesný opatrovník,
d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).
Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej
inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,
a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).
Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu
podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).
Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak
a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na
príslušenstvo sa neprihliada,
b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje
dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia
dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).
Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde
prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).
Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je
a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom
právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa,
c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozsahu sa toto rozhodnutie
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
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právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
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Deň vydania:
rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo
člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

dňa 28.09.2016
JUDr. Miroslava Púchovská, predseda senátu
K005764
Spisová značka: 1K/46/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 46/2015 - 102 zo dňa 02. 02. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Andrea Bódi nar. 13.03.1978, trvale bytom Námestie Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo po splnení konečného
rozvrhu výťažku.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005765
Spisová značka: 1K/56/2014
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 56/2014 - 473 zo dňa 06. 02. 2017 zrušil konkurz na majetok
úpadcu N.S.F. s.r.o., so sídlom Jaselská 2420/1, 960 01 Zvolen, IČO: 43 843 859 po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 02. 2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005766
Spisová značka: 1K/54/2014
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 54/2014 - 218 zo dňa 06.02.2017 potvrdil pohľadávok prihlásených
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty z veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 vo výške 167 322,73 Eur na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v konkurznom konaní úpadcu - Spoločné roľnícke družstvo Nenince, so
sídlom Hlavná 131/76, 991 26 Nenince, IČO: 31 628 583. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 06.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005767
Spisová značka: 4R/8/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č.: 1122/S, takto
rozhodol
I.
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974
05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719.
II.
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17 321 719.
III.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17 321 719.
IV.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Mgr. Roberta Antala, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S527.
V.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (t.j. nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku).
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR). Ďalšie
účinky vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka upravuje § 44 a nasl. ZKR.
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikyaj
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. ktorej
o Obchodnom
vestníku
7. V prihláškeVydáva
podmienenej
pohľadávky
musí
byť uvedená
skutočnosť,
na základe
má pohľadávka
vzniknúť
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005768
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 111830/B, správcom ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, o návrhu správcu na uloženie podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á Ing. Dušanovi Janovíčekovi, nar. 12. 09. 1963 a Dane Janovíčkovej, nar. 08. 07. 1969, obaja bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava lehotu 30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti Mgr. Robertovi
Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, správcovi
konkurznej podstaty úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501
na vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
1
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 9638 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: RudníkVydáva 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
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
11
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, správcovi
konkurznej podstaty úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501
na vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
Obchodný vestník 53/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.03.2017
1
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 9638 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 9.638,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava
2
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 62 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/25
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 62,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava
3
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 123 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/26
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 123,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava
4
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 63 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/27
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 63,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava
5
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 121 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Číslo parcely: parc. reg.
č. 22393/28
a o„C“
zmene
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
12
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 121,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016

5
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera:
121vestník
m2
Obchodný
53/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.03.2017
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/28
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 121,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava
6
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 121 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3413
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/29
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 121,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, a Dana
Janovíčková, nar. 08.07.1969, obaja bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava ( ďalej len ako „Nehnuteľnosti“).
V prípade, že žaloby na vylúčenie vyššie špecifikovaného majetku nebudú podané v uloženej lehote, platí fikcia, že
zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005769
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 111830/B, správcom ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom
kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, o návrhu správcu na uloženie
podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á spoločnosti BIOMILA, spol. s r.o., so sídlom Rudník 428, 906 23 Rudník, IČO: 46 849 513 lehotu 30
dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti Mgr. Robertovi Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, správcovi konkurznej podstaty úpadcu SAPUCHA
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501 na vylúčenie majetku zo súpisu
konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
1
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Daewo Lublin 3384
EVČ: MY-558AK
VIN: SUL338422Y0043770
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

2
Typ súpisnej
položky
majetku:
hnuteľná
vecna svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
Druh hnuteľnej veci: príves
13
Značka: príves nákladný za traktor BSS P 93
EVČ: MY-437YA

VIN: SUL338422Y0043770
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného
zápisu:
09.11.2016
Obchodný
vestník
53/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.03.2017
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
2
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: príves
Značka: príves nákladný za traktor BSS P 93
EVČ: MY-437YA
VIN: 2000
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
3
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: Traktor
Značka: Zetor 6245
EVČ: MY-576AB
VIN: 2192
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
4
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: Traktor
Značka: Zetor 5211
EVČ: MY-571AB
VIN: 21743
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
5
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: OMV, Renault Kangoo
EVČ: MY-002AJ
VIN: VF1KCE8EF31327621
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
6
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Renault Kangoo Express
EVČ: MY-810AM
VIN: VF1FC074F36400764
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
7
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Volkswagen 2 K Caddy Van,
EVČ: MY-681AP
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
VIN: W305/2014-20222/2005-281699/2009-28V2ZZZ2KZ4X009700
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016

Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
Obchodný vestník 53/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.03.2017
7
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Volkswagen 2 K Caddy Van,
EVČ: MY-681AP
VIN: W305/2014-20222/2005-281699/2009-28V2ZZZ2KZ4X009700
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513
8
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Druh hnuteľnej veci: motorové vozidlo
Značka: NV, Volkswagen Crafter
EVČ: MY-484AV
VIN: WV1ZZZ2EZC6018446
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisná hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 16.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: BIOMILA, spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník,
IČO: 46 849 513 ( ďalej len ako „Hnuteľný majetok“).
V prípade, že žaloby na vylúčenie vyššie špecifikovaného majetku nebudú podané v uloženej lehote, platí fikcia, že
zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005770
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 111830/B, správcom ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, o návrhu správcu na uloženie podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á spoločnosti Ekotrend agro, s.r.o., so sídlom Závodná 3, 821 06 Bratislava, IČO: 47 503 726 lehotu 30
dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti Mgr. Robertovi Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, správcovi konkurznej podstaty úpadcu SAPUCHA
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501 na vylúčenie majetku zo súpisu
konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to: Hnuteľná vec, Traktor - Zetor 7245, EČV: BA829BB (MY - 576AB), VIN: 6684, spoluvlastnícky podiel: 1/1 v súpisovej hodnote 1000 Eur, v opačnom prípade platí
fikcia, že zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005771
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, zapísaná v Obchodnom registri
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona č.ktorého
200/2011jeZ.Mgr.
z. o Obchodnom
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Bratislava,
oddiel:
Sro, vložka
č.: 111830/B,
správcom
Robert Antal,
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a o zmene a
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svojom webovom
www.justice.gov.sk
kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej
2,doplnení
974 04niektorých
Banská zákonov
Bystrica,
správcusídle:
S 527,
o návrhu správcu na uloženie
podania žaloby, takto
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 111830/B, správcom ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom
kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, o návrhu správcu na uloženie
podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á Ing. Dušanovi Janovíčekovi, nar. 12. 09. 1963, bytom Viestova 386/4, 907 01 Myjava
lehotu 30 dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti Mgr. Robertovi Antalovi, so sídlom kancelárie Ul.
Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, správcovi konkurznej podstaty úpadcu
SAPUCHA s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501 na vylúčenie majetku zo
súpisu konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
1
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 171 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 2554
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/30
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 171,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava
2
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Kurín - výkrm brojlerov
Príslušenstvo: oplotenie dvora, asfaltové cesty, studňa 14m
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 2554
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/30
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963, bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava
3
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 251 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3379
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 22393/31
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 251,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963 bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava
4
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Sklad poľnohospodárskych biopotravín
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Súpisné číslo: 428
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Spoluvlastnícky
podiel:
1/5
a o zmene
a doplnení
Súpisová hodnota majetku:
50.000,€ niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
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Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
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Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Sklad poľnohospodárskych biopotravín
Štát: Slovenská republika
Obec:
Rudník
Obchodný
vestník 53/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.03.2017
Katastrálne územie: Rudník
Súpisné číslo: 428
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/5
Súpisová hodnota majetku: 50.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963 bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava
5
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Dielne oprav. a stol.
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/5
Súpisová hodnota majetku: 1.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Ing. Dušan Janovíček, nar. 12.09.1963 bytom
Viestova 386/4, 907 01 Myjava, (ďalej len ako „Nehnuteľnosti“).
V prípade, že žaloby na vylúčenie vyššie špecifikovaného majetku nebudú podané v uloženej lehote, platí fikcia, že
zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005772
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SAPUCHA s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 111830/B, správcom ktorého je Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, o návrhu správcu na uloženie podania žaloby, takto
rozhodol
Súd u k l a d á spoločnosti SARO, spol. s r.o., so sídlom Závodná 3, 821 06 Bratislava, IČO: 36 054 054 lehotu 30
dní od doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby proti Mgr. Robertovi Antalovi, so sídlom kancelárie Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu S 527, správcovi konkurznej podstaty úpadcu SAPUCHA
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Svetlá 1, 811 02 Bratislava, IČO: 46 879 501 na vylúčenie majetku zo súpisu
konkurznej podstaty zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, a to:
1
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 252 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 252,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
2
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Druh pozemku: Zastavané
plochy
a nádvoria
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Výmera: 328 m2
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Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 252,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod
sporného
zápisu:
Majetok tretej osoby Konkurzy
nadobudnutý
na základe neplatného právnehoDeň
úkonu.
Obchodný
vestník
53/2017
a reštrukturalizácie
vydania: 16.03.2017
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
2
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 328 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 328,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
3
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 727 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 727,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
4
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 387 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 387,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
5
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 11203m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/7
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 11.203,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
6
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 529 m2
Štát: Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Obec: Rudník
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Katastrálne územie: Rudník
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Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/10

Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
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6
Typ súpisnej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 529 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 25511/10
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 529,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
7
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - sýpka
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3380
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 10.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
8
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Sklad poľnohospodárskych biopotravín
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Súpisné číslo: 428
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/4
Spoluvlastnícky podiel: 4/5
Súpisová hodnota majetku: 200.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054
9
Typ súpisnej položky majetku: Stavba - Dielne oprav. a stol.
Štát: Slovenská republika
Obec: Rudník
Katastrálne územie: Rudník
Číslo LV: 3423
Na parcele: parc. reg. „C“ č. 25511/3
Spoluvlastnícky podiel: 4/5
Súpisová hodnota majetku: 4.000,- €
Deň sporného zápisu: 09.11.2016
Dôvod sporného zápisu: Majetok tretej osoby nadobudnutý na základe neplatného právneho úkonu.
Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: SARO, spol. s r.o., Závodná 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 054 054 ( ďalej len ako „Nehnuteľnosti“).
V prípade, že žaloby na vylúčenie vyššie špecifikovaného majetku nebudú podané v uloženej lehote, platí fikcia, že
zahrnutie uvedeného majetku do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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

19

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

K005773
Spisová značka: 4K/79/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho
dlžníka MILKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358,
takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751 do funkcie predbežného správcu dlžníka - MILKO, s.r.o.
"v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358.
II.
Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy
o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie,
druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28
dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu
o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo
doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005774
Spisová značka: 4K/8/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Janka Mešťanová nar. 14. 04. 1973, bytom
Ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Janka Mešťanová nar. 14. 04. 1973, bytom Ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Živickú, so sídlom kancelárie
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1777.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
s prihlásenou pohľadávkou.
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považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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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K005775
Spisová značka: 4K/9/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Daniel Uram, nar. 25. 02. 1982, bytom
Zombor 31, 991 22 Bušince, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Daniel Uram, nar. 25. 02. 1982, bytom Zombor 31, 991 22
Bušince.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K005776
Spisová značka: 31K/49/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ALPEA, spol. s r.o., IČO: 36 408 646,
so sídlom Janka Kráľa 47, 949 01 Nitra, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949
01 Nitra, o doplnení rozhodnutia takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi SKP, k.s., so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra paušálnu odmenu, v sume
464,71 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu
Nitra na Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
ďalej CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). Rozsah, v akom sa
rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
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 10.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K005777
Spisová značka: 2K/38/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRANSIT LINE, a.s., so
sídlom 066 01 Brekov 337, IČO: 36 439 436, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Hlavná
29, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRANSIT LINE, a.s., so
sídlom 066 01 Brekov 337, IČO: 36 439 436, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Hlavná
29, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Marekovi Gulovi, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 1,45 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 5.10.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 108/2016.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Mareka Gulu,
so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 994,37 eura zloženého dňa
5.10.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 108/2016.
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 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).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 10.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005778
Spisová značka: 1K/69/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TATRA sever, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom 059 56 Tatranská Javorina 24, IČO: 45 984 361, správcom ktorého je Ing. Jana Vajdová, so sídlom kancelárie
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a predbežnému správcovi Ing. Jane Vajdovej, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01
Medzilaborce, paušálnu odmenu vo výške 497,91 eur a náhradu výdavkov vo výške 107,36 eur,
Mgr. Daniela Dobešová, bytom Riečna 508/1, 956 41 Uhrovec je p o v i n n á zaplatiť titulom odmeny a náhrady
výdavkov predbežnému správcovi sumu 605,27 eur, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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 10.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005779
Spisová značka: 1K/54/2014
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 v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Alena Majchrovičová, nar.
28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Danielovi Finkovi, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné paušálnu odmenu
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005780
Spisová značka: 1K/54/2014

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Alena Majchrovičová, nar.
28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 47/2015 dňa 10.03.2015 pod K005333, por. č. 1 a to
hnuteľnú vec - Osobné vozidlo ŠKODA FABIA, EČ SP218AK, rok výroby 2008 v súpisovej hodnote 2.500,- EUR
nasledujúcim spôsobom:
a)
správca uskutoční speňaženie predmetnej hnuteľnej veci v ponukovom konaní a to zverejnením
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
b)
podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel
Fink so sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370.
c)
hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať tak, že
minimálna cena ponuky je súpisová hodnota, čo predstavuje sumu 2.500,- EUR,
d)
ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 30 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu:
452915682/0900, ( IBAN Kód: SK2809000000000452915682 ) a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v
prípade neúspechu,
e)
ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1K/54/2014 S1159
- KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po
uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f)
súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na
kúpnu cenu vo výške 30 %,
g)
každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých
najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako
prvá,
h)
obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na
tel. č.: 0907 945 370,
i)
otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
doručenie ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j)
správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu
výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk,
k)
v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
predaji hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prospech podstaty,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní
odo dňa vyhodnotenia ponúk,
k)
v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o
predaji hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v
prospech podstaty,
l)
záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný do 10 dní odo
dňa oznámenia výsledku ponukového konania uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu na predaj hnuteľnej veci a v tejto
lehote uhradiť celú ním navrhovanú kúpnu cenu,
m)
podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej
ceny na bankový účet, č. účtu: 452915682/0900, ( IBAN Kód: SK2809000000000452915682), vedený v SLSP, a.s.,
n)
v prípade neúspešného ponukového konania v 1. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola
zorganizuje 2. kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 25 % súpisovej hodnoty. V prípade
neúspešného ponukového konania v 2 kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje 3. kolo
ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K005781
Spisová značka: 2K/15/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marian Šalamon, nar. 4.2.1951,
bytom Komenského 25, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marian Šalamon, nar. 4.2.1951, bytom Komenského 25, 085 01 Bardejov po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
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).
Okresný súd Prešov dňa 10.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005782
Spisová značka: 2K/31/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MEDSON s.r.o., so sídlom
Duchnovičova 474, Medzilaborce 068 01, IČO: 36 462 667, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Lenke Jamnickej, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 10.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K005783
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Miloša
Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1 659,70 eur
zloženého dňa 17.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod položkou D18 č. 11/2016.
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
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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. Jaroslav Kanderka, sudca
K005784
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GLANCE HOUSE, s.r.o., so sídlom
Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 796 425, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Milošovi Hnatovi, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov s DPH vo výške 7 966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K005785
Spisová značka: 2R/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: CO.BE.R. spol. s r.o., so sídlom Suchý jarok
6215, 066 19 Humenné, IČO: 31 704 166, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova
18, 066 01 Humenné, o podaní správcu, takto
rozhodol
I.
Určuje, že na podanie veriteľa BODEX Company SK s.r.o., so sídlom Areál PD 579, 082 12 Kapušany,
IČO: 45 900 531 doručené správcovi dňa 17.2.2017 pod por. č 1 sa prihliada ako na prihlášku.
II.
Určuje, že na podanie veriteľa BODEX Company SK s.r.o., so sídlom Areál PD 579, 082 12 Kapušany,
IČO: 45 900 531 doručené správcovi dňa 17.2.2017 pod por. č 2 sa prihliada ako na prihlášku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Určuje, že na podanie veriteľa BODEX Company SK s.r.o., so sídlom Areál PD 579, 082 12 Kapušany,
IČO: 45 900 531 doručené správcovi dňa 17.2.2017 pod por. č 2 sa prihliada ako na prihlášku.
III.
Určuje, že na podanie veriteľa CSATI 97 BT, so sídlom 3915 Tarcal, Szondi ltp. 10 doručené správcovi
dňa 17.2.2017 sa prihliada ako na prihlášku.
IV.
Určuje, že na podanie veriteľa MOREAU AGRI, spol. s r.o., so sídlom Družstevná 616/13, 922 42
Madunice, IČO: 34 126 759 doručené správcovi dňa 17.2.2017 sa prihliada ako na prihlášku.
V.
Určuje, že na podanie veriteľa Agromont Nitra, spol. s r.o., so sídlom Južná 7, 949 11 Nitra, IČO: 36
546 534 doručené správcovi dňa 9.2.2017 sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.3.2017
JUDr. Tomáš Novák,
K005786
Spisová značka: 40NcKR/6/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/6/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Igor Dorocák, nar. 30.04.1962, bytom Lúka č. 266
nariaďuje pojednávanie

na deň 27.03.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
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aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005787
Spisová značka: 40NcKR/7/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/7/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka
41 Dubnica nad Váhom

Branislav Balocký, nar. 15.10.1977, bytom Pod hájom 1362/152,

018

nariaďuje pojednávanie
na deň 27.03.2017 o 9:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Na pojednávaní
predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005788
Spisová značka: 40K/5/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Datakabinet, s. r. o. so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01
Prievidza, IČO 46 100 385, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Datakabinet, s. r. o. so sídlom
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO 46 100 385 takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Datakabinet, s. r. o. so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
IČO 46 100 385.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi Datakabinet, s. r. o. so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza,
IČO 46 100 385.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005789
Spisová značka: 40K/45/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Homoľa, nar. 04.06.1967, trvale
bytom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Martina Válková so sídlom
kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S1402 sa
priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005790
Spisová značka: 40K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stanislav Hromádka, nar. 16.10.1991,
bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, štátny občan SR, uznaný za malý, ktorého správcom je B.F.B.
správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 832 006, značka
správcu S1220, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Stanislav Hromádka, nar. 16.10.1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sporového poriadku).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 10.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005791
Spisová značka: 40K/27/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti IDEX, s. r. o. v
konkurze so sídlom Pribinovo námestie 8, 971 01 Prievidza, IČO 46 160 680, uznaného za malý, ktorého správcom
je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti IDEX, s. r. o. v konkurze so sídlom Pribinovo námestie 8, 971 01
Prievidza, IČO 46 160 680 sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody § 365 Civilného sporového
poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh § 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 10.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K005792
Spisová značka: 23K/4/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988,
Mozartova 11, Trnava, zast.: Advokátska spoločnosť s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správcom majetku
ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, uznesením č.k.: 23K/4/2016 - 135
zo dňa 08.02.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 15.02.2017, zrušil konkurz na majetok úpadcu po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K005793
Spisová značka: 23K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Mário Obuch, nar. 11.9.1972,
Sása 703, 930 37 Lehnice, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
republiky podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
Trnava, uznesením
č.k.: 23K/1/2016
- 118Slovenskej
zo dňa 08.02.2017,
zverejneným
v Obchodnom
vestníku
dňa 15.02.2017,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Mário Obuch, nar. 11.9.1972,
Sása 703, 930 37 Lehnice, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Trnava, uznesením č.k.: 23K/1/2016 - 118 zo dňa 08.02.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 15.02.2017,
zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K005794
Spisová značka: 25K/8/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom
Hlohovská cesta č. 79/52, 920 41 Leopoldov, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom Hlohovská
cesta č. 79/52, 920 41 Leopoldov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005795
Spisová značka: 25K/38/2009
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Rudolf Jurkulák, nar. 24.6.1943,
Vrbovská cesta 4727/26, 921 01 Piešťany, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Václava Sosnu, so sídlom kancelárie: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica,
z funkcie správcu úpadcu Rudolf Jurkulák, nar. 24.6.1943, Vrbovská cesta 4727/26, 921 01 Piešťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K005796
Spisová značka: 23K/13/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Fraňová, nar. 9.1.1958,
Jesenského 3000/56, 926 01 Sereď, správcom majetku ktorého je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava - Staré mesto, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu,
takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Jozefa Maruniaka, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo námestie 14, 811
02 Bratislava - Staré mesto, z funkcie správcu úpadcu Anny Fraňovej, nar. 9.1.1958, Jesenského 3000/56, 926 01
Sereď.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K005797
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980, bytom Lesná 2034/3,
034 01 Ružomberok, do 03.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Husein Mehmedovič, s miestom podnikania
Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 299 630, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980, bytom Lesná 2034/3, 034 01
Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje;
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 10.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K005798
Spisová značka: 4K/6/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROOMONT AL, spol. s r.o., so sídlom
Kollárova 85A, 036 01 Martin, IČO: 36 428 485, uznesením 4K/6/2010-851 zo dňa 13.2. 2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 7.3. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 10.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
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K005799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Čupeľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady 2216/18, 085 01 Bardejov- Dlhá Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.3.1979
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/47/2014 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/47/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KONRES k.s., správca úpadcu: Kamil Čupeľa, nar. 24.03.1979, bytom Dlhá Lúka, Sady 18, Bardejov, týmto
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že zapísal prihlásenú pohľadávku veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave doručenú po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Celková prihlásená suma pohľadávky č. 58: 179,09 Eur.

K005800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.N. Gastro, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Junácka 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 923 334
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/52/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/52/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, správca
úpadcu B.O.N. Gastro, s.r.o., so sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 923 334, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 20.02.2017 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 v celkovej prihlásenej sume vo výške 332,00 €. V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K005801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Číslo dražby

Deň vydania: 16.03.2017

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

1/2017

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce

JUDr. Barbora Hudeková

Kominárska

2, 4

Bratislava

d) PSČ

831 04

e) Štát

Slovenská republika

IV.

IČO/ dátum narodenia

B.

Dátum vykonania dražby 06. 03. 2017

C.

Miesto konania dražby

42 352 835

kancelária správcu JUDr. Barbory Hudekovej, Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, 4. poschodie

D.

Čas konania dražby

09:00

E.

Kolo dražby

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo

I. kolo

- Parcela registra ,,C“ - Pozemok o výmere 1019 m2 nachádzajúci sa v obci Brezová pod Bradlom
v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 2003, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
- Stavba na parcele registra ,,C“, parcelné číslo 2003, druh stavby: Priemyselná budova, popis stavby: HALA
HUSÁR, súpisné číslo: 796, nachádzajúca sa v obci Brezová pod Bradlom v katastrálnom území Brezová pod
Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709.
Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva č. 1709, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
v Myjave, a to vo výlučnom vlastníctve 1/1 úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13
Brezová pod Bradlom.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.
Opis predmetu dražby
Pozemok o výmere 1019 m2 - parcelné číslo 2003 je charakterizovaný ako druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria. Pozemok je rovinatý, v okolí sú prevažne priemyselné objekty, objekty prevádzkového charakteru
a objekty na skladovanie. V blízkosti sa nachádza recyklačný dvor. Stavba – HALA HUSÁR, súpisné číslo 796
nachádzajúca sa na parcele č. 2003 je charakterizovaná ako skladovacia hala postavená na rovinatom pozemku
v priemyselnej časti na okraji Brezovej pod Bradlom. Hala je v reze oblúková a má obdĺžnikový pôdorys. Vstup je
zabezpečený posuvnými vrátami v severnej štítovej stene. Hala je samonosná skrutkovaná z jednotlivých dielov
a kotvená do základovej konštrukcie. Elektroinštalácia je svetelná a hala je chránená bleskozvodom.
G.

Opis stavu predmetu dražby

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok o výmere 1019 m2 - parcelné číslo 2003 je charakterizovaný ako druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria. Stavba – HALA HUSÁR, súpisné číslo 796 nachádzajúca sa na parcele č. 2003 je charakterizovaná ako
skladovacia hala postavená na rovinatom pozemku v priemyselnej časti na okraji Brezovej pod Bradlom. Predmet
dražby je v stave zodpovedajúcom tejto charakteristike.

H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na liste vlastníctva č. 1709, k. ú. Brezová pod Bradlom
Časť „C“: ŤARCHY:
Bez zápisu.
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby nie sú známe.
Predmet dražby nie je kultúrna pamiatka.

I.

Odhad ceny predmetu dražby: Hodnota predmetu dražby bola odhadnutá znaleckým posudkom
a predstavuje sumu 38.853,54- EUR.

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením 23.000,- EUR

K.

Označenie licitátorov

L.

Obchodné meno/meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce

Bratislava

e) Štát

SR

IV.

IČO/ dátum narodenia

JUDr. Alexandra Molnárová

Kominárska

2,4
d) PSČ

831 04

42 416 493

JUDr. Barbora Hudeková
dražobník

K005802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Číslo dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

2/2017

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce

JUDr. Barbora Hudeková

Kominárska

2, 4

Bratislava

d) PSČ

831 04

e) Štát

Slovenská republika

IV.

IČO/ dátum narodenia

B.

Dátum vykonania dražby 06. 03. 2017

C.

Miesto konania dražby

42 352 835

kancelária správcu JUDr. Barbory Hudekovej, Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, 4. poschodie

D.

Čas konania dražby

10:00

E.

Kolo dražby

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo

I. kolo

- Parcela registra ,,C“ - Pozemok o výmere 254 m2 nachádzajúci sa v obci Brezová pod Bradlom
v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 1990/2, druh
pozemku: Záhrady.
Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva č. 1709, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
v Myjave, a to vo výlučnom vlastníctve 1/1 úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13
Brezová pod Bradlom.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.
Opis predmetu dražby
Pozemok o výmere 254 m2 - parcelné číslo 1990/2 je charakterizovaný ako druh pozemku Záhrady. Pozemok je
rovinatý, nachádza sa v priemyselnej časti na okraji Brezovej pod Bradlom v blízkosti Staničnej ulice, v susedstve sú
záhrady rodinných domov a v okolí sa nachádzajú priemyselné objekty, objekty prevádzkového charakteru a objekty
na skladovanie. Na pozemku je neudržiavaná zeleň. Pozemok nie je vhodný na výstavbu budovy na bývanie.
G.

Opis stavu predmetu dražby

Pozemok o výmere 254 m2 - parcelné číslo 1990/2 je charakterizovaný ako druh pozemku Záhrady. Predmet dražby
je v stave zodpovedajúcom tejto charakteristike.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na liste vlastníctva č. 1709, k. ú. Brezová pod Bradlom
Časť „C“: ŤARCHY:
Bez zápisu.
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby nie sú známe.
Predmet dražby nie je kultúrna pamiatka.

I.

Odhad ceny predmetu dražby: Hodnota predmetu dražby bola odhadnutá znaleckým posudkom
a predstavuje sumu 2.072,64 EUR.

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením 1.500,- EUR

K.

Označenie licitátorov

L.

Obchodné meno/meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce

Bratislava

e) Štát

SR

IV.

IČO/ dátum narodenia

JUDr. Alexandra Molnárová

Kominárska

2,4
d) PSČ

831 04

42 416 493

JUDr. Barbora Hudeková
dražobník

K005803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby

(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)

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

39

Obchodný vestník 53/2017

Číslo dražby

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

3/2017

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce

JUDr. Barbora Hudeková

Kominárska

2, 4

Bratislava

d) PSČ

831 04

e) Štát

Slovenská republika

IV.

IČO/ dátum narodenia

B.

Dátum vykonania dražby 06. 03. 2017

C.

Miesto konania dražby

42 352 835

kancelária správcu JUDr. Barbory Hudekovej, Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, 4. poschodie

D.

Čas konania dražby

10:30

E.

Kolo dražby

F.

Predmet dražby a jeho príslušenstvo

I. kolo

Parcela registra ,,C“ - Pozemok o výmere 206 m2 nachádzajúci sa v obci Brezová pod Bradlom
v katastrálnom území Brezová pod Bradlom, okres: Myjava, list vlastníctva č. 1709, parcelné číslo 917/2, druh
pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Predmet dražby je zapísaný na liste vlastníctva č. 1709, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
v Myjave, a to vo výlučnom vlastníctve 1/1 úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, Staničná 267/21, 906 13
Brezová pod Bradlom.
Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.
Opis predmetu dražby
Pozemok o výmere 206 m2 - parcelné číslo 917/2 je charakterizovaný ako druh pozemku Zastavané plochy a
nádvoria. Pozemok je rovinatý, nachádza sa v širšom centre Brezovej pod Bradlom v blízkosti Baranejckej
a Vajanského ulice. Pozemok sa nachádza v lokalite so zmiešanou funkciou územia. V okolí sa nachádzajú
priemyselné objekty a stavby na bývanie. Pozemok nie je využívaný, nachádza sa medzi dvoma budovami, prístup
je zabezpečený plechovou dvojkrídlovou bránou. Prístup k pozemku je po nespevnenej komunikácii na par. č. 907
a parc. č. 886/1.
G.

Opis stavu predmetu dražby

Pozemok o výmere 206 m2 - parcelné číslo 917/2 je charakterizovaný ako druh pozemku Zastavané plochy
a nádvoria. Pozemok nie je vhodný na výstavbu. Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom tejto charakteristike.

H.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené
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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Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na liste vlastníctva č. 1709, k. ú. Brezová pod Bradlom
Časť „C“: ŤARCHY:
Bez zápisu.
Nájomné práva viaznuce na predmete dražby nie sú známe.
Predmet dražby nie je kultúrna pamiatka.

I.

Odhad ceny predmetu dražby: Hodnota predmetu dražby bola odhadnutá znaleckým posudkom
a predstavuje sumu 1.345,18 EUR.

J.

Výška ceny dosiahnutá vydražením 1.000,- EUR

K.

Označenie licitátorov

L.

Obchodné meno/meno a priezvisko

II.

Sídlo/bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/súpisné číslo
c) Názov obce

Bratislava

e) Štát

SR

IV.

IČO/ dátum narodenia

JUDr. Alexandra Molnárová

Kominárska

2,4
d) PSČ

831 04

42 416 493

JUDr. Barbora Hudeková
dražobník

K005804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ing. Alexander Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 21, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1970
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/59/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurznej veci úpadcu: Ing. Alexander Kanaloš, nar. 15.04.1970, bytom 21 Turová, 962 34 Turová, vedenej na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2K/59/2013, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 101
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
výťažok bez PPP

8.463,88 €

PPP (priradené ppp + odmena správcu + súdny poplatok z výťažku)

2.431,92 €

Suma potrebná na ukončenie konkurzu

100 €

Suma na rozvrhnutie medzi veriteľov

5.931,96 €

p.č. Veriteľ

IČO

Celková zistená suma

%

Podiel v Suma
na
uspokojenia

1

CETELEM SLOVENSKO, a.s.

35 787 783 1.481,31 €

0,81%

48,05

2

Poštová banka, a.s.

31 340 890 14.152,29 €

7,75%

459,73

3

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

35 792 752 4.250,40 €

2,33%

138,21

4

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s.

7.727,36 €

4,23%

250,92

5

Všeobecná úverová banka, a.s.

31 320 155 7.960,56 €

4,36%

258,63

6

Slovenská sporiteľňa, a.s

00 151 653 132.482,40 €

72,58%

4.305,42

7

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
36 644 030 97,63 €
a.s.

0,05%

2,97

35 923 130 5.617,83 €

3,08%

182,70

8.187,58 €

4,49%

266,35

0,30%

17,80

0,02%

1,19

31 335 004

účel

Po lehote
8

Consumer Finance Holding, a.s.

9

Adriana Kokavcová

10 ČEZ Slovensko, s.r.o.

36 797 332 540,22 €

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
36 644 030 41,34 €
a.s.

POUČENIE:
V zmysle §101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného
rozvrhu výťažku je možné nahliadať, pričom termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť mailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk. Zároveň správca určuje lehotu 15 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie
odôvodnených námietok proti návrhu konečného rozvrhu výťažku prostredníctvom zástupcu veriteľov.
VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na mailovú adresu správcu uvedenú vyššie správcovi
oznámili svoje čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca rozvrh výťažku plniť.
V Bratislave dňa 08.03.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K005805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
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:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Okresný súd Bratislava I
2K/37/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca:

ABC KLÍMA s.r.o.
sídlo: Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO: 31 354 131

Dátum hlasovania:

09.03.2017

Správca úpadcu:

Advisors k.s.

so sídlom kancelárie: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
IČO: 46 570 675

Zoznam hlasujúcich členov veriteľského výboru:
1. Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123,
2. SR –DÚ Bratislava v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
3. ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o., Stará Vajnorská 17, Bratislava, IČO: 35 873 451

Členovia veriteľského výboru hlasovali „per rollam“ o prijatí uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 1: „Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie pohľadávok úpadcu podľa
podmienok žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 24.2.2017.”.
Hlasovanie:
Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie č. 1: „Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie pohľadávok úpadcu
podľa podmienok žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 24.2.2017.”.

Uznesenie č. 2: “Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením pohľadávok uvedených v prílohe č. 1 žiadosti správcu o
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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Uznesenie č. 2: “Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením pohľadávok uvedených v prílohe č. 1 žiadosti správcu o
udelenie súhlasu zo dňa 24.2.2017 zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu.”.
Hlasovanie:
Za:

2 hlasy (Sberbank Slovensko, a.s., ELEKTRODESIGN ventilátory SK s.r.o.)

Proti:

1 hlas (SR –DÚ Bratislava)

Zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie č. 2: “Veriteľský výbor súhlasí s vylúčením pohľadávok uvedených v prílohe č. 1 žiadosti
správcu o udelenie súhlasu zo dňa 24.2.2017 zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu.”.

Uznesenie č. 3: “Veriteľský výbor udeľuje správcovi odporúčanie nezapísať pohľadávky uvedené v prílohe č. 2
žiadosti správcu o udelenie súhlasu zo dňa 24.2.2017 do súpisu konkurznej podstaty úpadcu.”.
Hlasovanie:
Za:

3 hlasy

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie č. 3: “Veriteľský výbor udeľuje správcovi odporúčanie nezapísať pohľadávky uvedené v
prílohe č. 2 žiadosti správcu o udelenie súhlasu zo dňa 24.2.2017 do súpisu konkurznej podstaty úpadcu.”.

V Bratislave 9. marca 2017

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

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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K005806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 402, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/32/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Ján Oláh, nar.
22.09.1986, bytom: 925 62 Váhovce 402 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní 36K/32/2016 týmto v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok dňa 10.03.2017 som do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovnú pohľadávku:

Prihlásená suma pohľadávky v Evidencia
EUR
pohľadávok

Veriteľ

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 8, 831 04
Bratislava
691,02 €

v zozname

Zapísaná pod por. č. 18

Mgr. Marek Piršel, správca

K005807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROTECHNIK - SL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 495 514
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 2K/50/2014
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2014 S 1359
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca - dlžník: EUROTECHNIK - SL, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36
495 514, zapísaný v OR OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 15133/P

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dátum 03.03.2017 o 10.30 hod.
Miesto: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, zasadacia miestnosť na 2. poschodí
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, v zastúpení: JUDr. Mária
Konrádová, advokátka
Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 929 90 Bratislava 25, v zastúpení: JUDr. Lucia Hodulová, na
základe poverenia zo dňa 7.9.2015
GU SLOVENSKO s.r.o., Priemyselný park Nitra-sever, Dolné hony 24/1085, 951 41 Lužianky, v zastúpení:
JÁNSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, zastúpený: Mgr. Martin Chlapovič
Správca: SKP, k.s., v zastúpení: JUDr. Juraj Macík, komplementár
Za úpadcu: JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Program zasadnutia:
1.

Otvorenie

2.

Informácia SKP o doterajšom priebehu konkurzu

3.

Udelenie záväzného pokynu SKP ohľadom speňaženia majetku úpadcu

4.

Rôzne

5.

Uplatnenie trov členov veriteľského výboru

6.

Záver

K bodu 1:
Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej len „W“) otvorila JUDr. Mária Konrádová. Po privítaní prítomných
skonštatovala, že sú prítomní všetci platne zvolení členovia veriteľského výboru, čim je veriteľský výbor
uznášaniaschopný.
K bodu 2:
SKP JUDr. Juraj Macík informoval prítomných o vykonaných opatreniach v rámci konkurzu. Podal správu o výške
pohľadávok uhradených počas konkurzu, pohľadávok uplatnených na súde a o predpokladanom ďalšom vývoji
týkajúcom sa ich vymoženia.
Zároveň informoval, že z majetku úpadcu zostali nepredané zásoby:
AL profily
AL profily
PVC profily
Profily
Matedál na sklade
Materiál na sklade

Alumil
Hueck
Gealan
Aluprof
Sklo
kovanie + príslušenstvo

a poukázal na svoju správu zo dňa 15.11.2016 a 16.01.2017 stým, že opätovne požiadal o uloženie záväzného
pokynu vo veci speňažovania hnuteľného majetku - skladových zásob definovaných vyššie.
K bodu 3:
Zasadnutia W sa zúčastnil splnomocnený zástupca úpadcu JUDr. Patrik Kovalčik, ktorý podal vysvetlenie ohľadne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Zasadnutia W sa zúčastnil splnomocnený zástupca úpadcu JUDr. Patrik Kovalčik, ktorý podal vysvetlenie ohľadne
zmareného predaja zásob spoločnosti ENVI - GEOS Nitra, s.r.o., ktoré bolo podľa jeho názoru spôsobené
vlastníkom nehnuteľností, kde sú zásoby t.č. uložené, a ktorému úpadca nevedel zabrániť.
Vzhľadom na to, že sa zásoby dlhodobo nedarí odpredať, v záujme minimalizácie ďalších nákladov W oznámil
úpadcovi, že bude súhlasiť s odpredajom skladových zásob za cenu, ktorá už bola pôvodne odsúhlasená, a to
3.000,-EUR. Následne splnomocnený zástupca úpadcu oznámil, že zabezpečí kupujúceho na priamy predaj vyššie
uvedených zásob, ktorým je Dávid Smrek, dátum narodenia: 08.02.1987, bytom Letná 30, 064 01 Stará Ľubovňa, za
kúpnu cenu 3.000,-EUR, s tým, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až úplným
zaplatením kúpnej ceny.
W prijíma uznesenie:
Veriteľský výbor ukladá SKP záväzný pokyn na speňaženie hnuteľných vecí - skladových zásob zahrnutých do
súpisu majetku podstát, zverejneného v OV č. 246/2014 zo dňa 29.12.2014, v rozsahu špecifikovanom v zozname
skladových zásob, a to jeho priamym predajom kupujúcemu - Dávid Smrek, dátum narodenia: 08.02.1987, bytom
Letná 30, 064 01 Stará Ľubovňa, za kúpnu cenu 3.000,-EUR, s tým, že vlastnícke právo k predmetu kúpy
prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
Hlasovanie: 3 za/

nikto proti,

nikto sa nezdržal

K bodu 4:
SKP JUDr. Juraj Macík informoval členov W o problémoch pri zisťovaní výšky a správnosti záväzkov a pohľadávok
a o popretých pohľadávkach a ich stave. Vo veci incidenčných žalôb ešte neboli vytýčené pojednávania a navyše
najväčší veriteľ spoločnosť STRABAG s.r.o. si uplatňuje reklamácie.
K bodu 5:
W schvaľuje výšku trov prítomných členov W, zastúpených advokátom podľa § 37 ods. 4 ZoKR vo výške
cestovných náhrad a straty času podľa Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za
poskytovanie právnych služieb v znení nesk. predpisov, na ktorú advokáti vystavia faktúru a ukladá SKP ich zaplatiť
v zmysle predloženého vyúčtovania.
Hlasovanie: 3 za/

nikto proti,

nikto sa nezdržal

K bodu 6:
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie veriteľského výboru a poďakoval prítomným za účasť.
Vo Zvolene, dňa 03.03.2017
Za predsedu veriteľského výboru
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou

K005808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy za február 2017 vo výške: 722,97 €.
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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V Košiciach, dňa 13.03.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca

K005809
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 č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Martin Bielik – REX, 922 21 Ducové 169, IČO: 37 473 689
podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ZKR) č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom
znení
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 10.03.2017
Začiatok konania: 11.00 hod.
Prítomní:
- JUDr. Eva Kresl, správca dlžníka a spracovateľ zápisnice
- členovia veriteľského výboru:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta, Bratislava, IČO: 30 807 484, zastúpený JUDr.
Danica Bogdalíková
2. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Mgr. Monika
Szerelmyová
3. SR - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, zastúpený Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Mgr. Monika Szerelmyová
PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1.
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Eva
Kresl, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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AD 2.
Správca dlžníka JUDr. Eva Kresl vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe
predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasov

PROTI:

nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 23K/30/2016
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR za predsedu
veriteľského výboru veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005.
AD 3.
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali so správcom o ďalšom postupe v rámci
konkurzného konania ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru a správcu.
AD 4.
Prvé
zasadnutie
veriteľského
výboru
ukončil
jeho
predseda,
veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpený Mgr. Monikou
Szerelmyovou, ktorá prítomným poďakovala za ich účasť, pričom správcovi uložila povinnosť zverejnenia tejto
zápisnice
ako
aj
prijatého
uznesenia
01-VV-23K/30/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 ZKR v Obchodnom vestníku.
V Trnave dňa 10.03.2017
_____________________________
predseda veriteľského výboru

K005810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59 / 1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty pozostáva z nasledujúcich súpisových zložiek majetku:
1.) osobné motorové vozidlo značka: DAEWOO, obchodný názov: TICO, VIN: KLY3S11BDVC353646, farba: zelená
metalíza, rok výroby: 10/1996, stredná miera opotrebovanosti; majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok
zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona
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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zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona
č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii na sumu 150 €
2.) nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, obec: Číčov, katastrálne územie: Číčov
zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálne mape
zapísané na LV č. 1934 a to:
·

parcela č. 1284/ 2, orná pôda, vo výmere 1225 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/34 k celku;

majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 30,00 €

K005811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Dravecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonov 166, 053 03 Jablonov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.3.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2016 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. František Kočka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Emil Dravecký, narodený 15.03.1965, bytom Jablonov
166, 053 03 Jablonov, týmto oznamuje, že návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, zverejnený
v Obchodnom vestníku 34/2017 zo 17.2.2017, bol schválený zástupcom veriteľov GENARO INVESTMENT
LIMITED.

K005812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERMOSPOL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 183 067
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2015 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 30K/31/2015-504 zo dňa 21. 10. 2015 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: TERMOSPOL a.s., so sídlom Pražská 4, 040 12 Košice, IČO: 36 183 067. Za správcu konkurznej
podstaty bola ustanovená JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, ktorá týmto v súlade s §
98 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhotovila návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Správca v súlade s ust. § 73 a nasl ZKR v zákonom stanovenej lehote zistil majetok úpadcu a vyhotovil jeho súpis
tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorý zverejnil a následne i postupne doplňoval v Obchodnom vestníku.
Správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje. Vyhotovenie predmetného zoznamu ako i zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty oznámil správca zverejnením v Obchodnom vestníku č. 25/2017 dňa 6. 2.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty oznámil správca zverejnením v Obchodnom vestníku č. 25/2017 dňa 6. 2.
2017. V zákonnej 30 dňovej lehote neboli u správcu podané žiadne námietky voči poradiu pohľadávok proti
podstate.
Ku dňu zostavenia návrhu rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne spory
o určenie popretých pohľadávok, ani iné spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
A/ Výťažok zo speňaženia
- pohľadávka z účtu: 754,39 €
- predaj hnuteľných vecí: 2 487,- €
- vymoženie a postúpenie pohľadávok: 640,- €
- nespotrebovaná časť preddavku: 967,22 €
- úroky z účtu: 0,02 €
Celková suma výťažku, ktorý tvorí všeobecnú podstatu, tak predstavuje 4 848,63 €.
B/ Pohľadávky proti podstate
- paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov: 2 323,57 €
- odmena správcu z výťažku (§ 17 ods. 2, § 20 ods. 1, ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z.): 402,39 €
- výdavky správcu spojené s vedením konkurzu (poštovné, cestovné, kanc. potreby): 79,76 €
- bankové poplatky za vedenie účtu: 199,99 €
- úhrada cestnej dane: 99,98 €
- účtovné služby: 200,- €
- archívne služby: 200,- €
- súdny poplatok 0,2 % z výťažku všeobecnej podstaty: 10,- €
- náklady súvisiace s ukončením konkurzu: 30,- €
Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú sumu 3 545,69 €.
C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti podstate, t.j. 4 848,63 € – 3 545,69 € = 1 302,94 €
D/ Návrh konečného rozvrhu
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 14 veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky prihlásili
v celkovej sume 70 925,79 €.
Miera uspokojenia prihlásených/zistených pohľadávok v zmysle tohto návrhu tak predstavuje 1,837 %.
P.č.
1.
2.
3.

Názov veriteľa
Centrálny dep. cenných papierov
DEKTRADE SR s.r.o.
Dôvera zdrav. poisťovňa a.s.

Prihlásená suma
459,05 €
5 778,67 €
1 227,07 €

Rozsah uspokojenia
8,44 €
106,15 €
22,54 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Silvester GEBE POLYSTAV
GRATAX spol. s r.o.
Hilti Slovakia spol. s r.o.
K&J&G, a.s.
KROVY-SK s.r.o.
JUDr. Blanka Nagyová
Palmer Capital RE Slovakia, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Sociálna poisťovňa
Union zdrav. poisťovňa, a.s.
Všeobecná zdrav. poisťovňa, a.s.
Spolu

29 974,57 €
301,43 €
318,16 €
325,21 €
2 000,- €
1 496,57 €
239,23 €
3 207,60 €
24 102,70 €
1 002,68 €
492,85 €
70 925,79 €

Deň vydania: 16.03.2017
550,63 €
5,54 €
5,85 €
5,98 €
36,74 €
27,49 €
4,39 €
58,93 €
442,77 €
18,42 €
9,07 €
1 302,94 €

So zreteľom na uvedené skutočnosti, s prihliadnutím na ust. § 96 ods. 5 a § 101 ods. 1 ZKR, žiadam príslušný
orgán o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, a to v lehote
15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K005813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59 / 1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. tvoria nasledovné súpisové zložky
majetku:
1.) nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, obec: Číčov, katastrálne územie: Číčov
zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej mape
zapísaná na LV č. 1924 a to:
·

parcela č. 1284/ 43, vinice, vo výmere 512 m2,

uvedená nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky Alžbeta Szücsová
na pozemok uvedený pod touto súpisovou zložkou sa vzťahuje zabezpečovacie právo – záložné právo, ktoré
vzniklo na základe Záložnej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 29.11.2007 uzavretej medzi úpadcom
a zabezpečeným veriteľom Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026 a ktoré vzniklo na
zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe Úverovej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 23.7.2007. Výška
zabezpečenej pohľadávky je v sume 19.782,02 €. Uvedená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým č. 4.
majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 2.000 €.
2.) nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, obec: Číčov, katastrálne územie: Číčov
zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
mape zapísaná na LV č. 1924 a to:
·

parcela č. 2658/ 12, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 549 m2,

uvedená nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky Alžbeta Szücsová
na pozemok uvedený pod touto súpisovou zložkou sa vzťahuje zabezpečovacie právo – záložné právo, ktoré
vzniklo na základe Záložnej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 29.11.2007 uzavretej medzi úpadcom
a zabezpečeným veriteľom Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026 a ktoré vzniklo na
zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe Úverovej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 23.7.2007. Výška
zabezpečenej pohľadávky je v sume 19.782,02 €. Uvedená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým č. 4.
majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 2.200 €.
3.) nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, obec: Číčov, katastrálne územie: Číčov
zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
mape zapísaná na LV č. 1924 a to:
·

parcela č. 2658/ 50, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 574 m2,

uvedená nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky Alžbeta Szücsová
na pozemok uvedený pod touto súpisovou zložkou sa vzťahuje zabezpečovacie právo – záložné právo, ktoré
vzniklo na základe Záložnej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 29.11.2007 uzavretej medzi úpadcom
a zabezpečeným veriteľom Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026 a ktoré vzniklo na
zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe Úverovej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 23.7.2007. Výška
zabezpečenej pohľadávky je v sume 19.782,02 €. Uvedená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým č. 4.
majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 2.300 €.
4.) nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, obec: Číčov, katastrálne územie: Číčov
zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
mape zapísaná na LV č. 1924 a to:
·

parcela č. 2658/ 75, záhrady, vo výmere 203 m2,

uvedená nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky Alžbeta Szücsová
na pozemok uvedený pod touto súpisovou zložkou sa vzťahuje zabezpečovacie právo – záložné právo, ktoré
vzniklo na základe Záložnej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 29.11.2007 uzavretej medzi úpadcom
a zabezpečeným veriteľom Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026 a ktoré vzniklo na
zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe Úverovej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 23.7.2007. Výška
zabezpečenej pohľadávky je v sume 19.782,02 €. Uvedená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým č. 4.
majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 800 €.
5.) nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, obec: Číčov, katastrálne územie: Číčov
zapísaný na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor ako parcela registra ʺCʺ evidovaná na katastrálnej
mape zapísaná na LV č. 1924 a to:
·

parcela č. 2658/ 76, záhrady, vo výmere 143 m2
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uvedená nehnuteľnosť je v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky Alžbeta Szücsová
na pozemok uvedený pod touto súpisovou zložkou sa vzťahuje zabezpečovacie právo – záložné právo, ktoré
vzniklo na základe Záložnej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 29.11.2007 uzavretej medzi úpadcom
a zabezpečeným veriteľom Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 351 026 a ktoré vzniklo na
zabezpečenie pohľadávky vzniknutej na základe Úverovej zmluvy č. 25226540/7930 zo dňa 23.7.2007. Výška
zabezpečenej pohľadávky je v sume 19.782,02 €. Uvedená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým č. 4.
majetok zapísaný do súpisu dňa 13.3.2017, majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., hodnota majetku bola správcom
určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 550 €.

K005814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 232/2016 dňa 5.12.2016:
Zabezpečený veriteľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, IČO: 35 697 270
Pohľadávka
zapísaná
do
konečného
zoznamu
pod
poradovým
číslom
19.
Právny dôvod pohľadávky: zmluva o spolupráci pri prijímaní
platieb zo
dňa
10.12.2012
Zistené
zabezpečovacie
právo:
Druh
zabezpečovacieho
práva:
zádržné
právo
Zabezpečená
suma:
148131,64
Eur
Deň
vzniku:
04.11.2015
Deň
registrácie:
Čas
registrácie:
Poradie
zabezpečovacieho
práva:
prvé
Predmet
zabezpečovacieho
práva:
37
ks
zariadení
terminálov
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Výzvy na zaplatenie peňažnej pohľadávky vo výške 148131,64
EUR, § 151s Občianskeho zákonníka, notárska zápisnica z 4.11.2015 spísaná JUDr. Ludmilou Joanidisovou,
N492/2015,
Nz40555/2015,
NCRls41408/2015.
Súpisová
hodnota
predmetu
zabezpečenia:
148
000
EUR
Miesto, kde sa predmet zabezpečenia nachádza: sklad eVision, Mlynská ulica 6707, Bratislava časť Devínska Nová
Ves.
V
Bratislave,
dňa
13.3.2017
JUDr.
Dana
Jelinková
Dudzíková,
správca

K005815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUGARBOOKS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánska 27, 951 45 Horné Lefantovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 833 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
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Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/48/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Po základnej prihlasovacej lehote dňa 16.2.2017 bola doručená prihláška Mgr. Martina Šugara, bytom Viedeň,
Eichemstrasse 75/8-9.
Prihlásena pohľadávka vo výške 41.812,12 € bola prihlásená ako podmienená. Podmienkou vzniku skutočnosti
je že veriteľ, ktorý ako avalista na základe podpísanej Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 5422429P uzavretého
medzi ČSOB, a.s. a dľžnikom SUGARBOOKS, s.r.o. ručí vystavenou zmenkou. Zmenka bola vystavená za účelom
záruky podpísaná medzi avalom za vystaviteľa Mrg. Martin Šugar a bankou ČSOB,a.s..
Prihlášku som poprela v zmysle § 32, ods.1 zák. 7/2005 z dôvodu, že zabezpečený úver vyplnením blankozmeky
v zmenkovom práve č. 5422429P, ktorá zabezpečuje kontokorentný úver dľžnika SUGARBOORKS, s.r.o. je
neplatná. Vyplnená zmenka ma formálne vady brániace vyplateniu zmenky. Zmenka bola vystavená 6. decembra
2012 a dátum splatnosti na zmenke je uvedený 28. októbra 2010.
Na základe uvedených skutočnosti je zmenka neplatá a prihlásená pohľadávka je voci avalovi - veriteľovi
nerealizovateľná.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K005816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: POPO SLOVAKIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska niva 1 / 0, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 290 378
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/35/2014 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/35/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Iná majetková Peňažné prostriedky z bankovej záruky číslo 146536, 21 376,88 majetok preradný z OKP z dôvodu zániku
hodnota
koniec platnosti bankovej záruky 05.07.2016
€
podmienky vziku nároku oddeleného veriteľa
Iná majetková Peňažné prostriedky z bankovej záruky číslo 146482, 25 360,15 majetok preradný z OKP z dôvodu zániku
27.04.2016
hodnota
koniec platnosti bankovej záruky 05.04.2016
€
podmienky vziku nároku oddeleného veriteľa
14.07.2016

K005817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka č. 2 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

55

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky poskytnutej obchodnej spoločnosti Castle-Home s.r.o., Špitálska 53, 811 01
Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 923 990 vo výške 109 638,80 EUR, súpisová hodnota 109 638,80 EUR, dôvod
zápisu: pohľadávka evidovaná v účtovníctve úpadcu.
V Bratislave, dňa 13.3.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K005818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Veľasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 083 190
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu Štefánia Veľasová, nar.05.05.1967, s miestom podnikania 067 11 Nižné
Ladičkovce 121, IČO: 44083190
Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Druh stavby: rodinný dom, Okres: Humenné, Obec: Nižné Ladičkovce,
Katastrálne územie: Nižné Ladičkovce, Štát: SR, Číslo LV: 423, parcela registra C, súpisné č. 121 na parcele č. 9/2,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1, Súpisová hodnota majetku: 34.000 ,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 16.02.2017.
Iná majetková hodnota:
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota, Druh inej majetkovej hodnoty: finančná hotovosť, Právny titul:
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, Mena: EUR, Súpisová hodnota majetku: 663,88
Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.03.2017.
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota, Druh inej majetkovej hodnoty: finančná hotovosť, Právny titul:
zrážka z príjmu za mesiac február 2017, Mena: EUR, Súpisová hodnota majetku: 70,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.03.2017.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K005819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 464/100, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 54 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo súpisovej zložky: 8

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

56

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Typ súpisnej zložky majetku:

Deň vydania: 16.03.2017

peňažná pohľadávka

Opis súpisovej zložky:
zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac január 20167
Spoluvlastnícky podiel :

1/1

súpisová hodnota:

98,31 EUR

Deň zápisu:

17.02.2017

V Trnave dňa 10.03.2017
Prvý správcovský dom,k.s , správca

K005820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polťák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmelová 16 / 6, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z DRUHÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

úpadcu: Marek Polťák
bytom : Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany, nar.: 13.08.1980

podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Spisová značka súdneho spisu: 31K/30/2016
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412

miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 10.03.2017
začiatok zasadnutia: 10:00 hod.
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Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Andrea Pállová
3. Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Blehová
4. Zástupca veriteľov:
·

Miroslav Lanfer - Za: JUDr. Roman Nagy, na základe Poverenia zo dňa 15.11.2016 (hlasovanie zaslané
písomne dňa 10.03.2017 - ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR)

5. Zabezpečený veriteľ:
·

MG STAV s.r.o. – Miroslav Gera, konateľ (hlasovanie zaslané písomne dňa 02.03.2017 - ust. §-u 38 ods. 3
ZoKR)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia;
2. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu nehnuteľného majetku úpadcu;
3. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu hnuteľného majetku úpadcu ;
4. Záver.

·

k bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v §-e 38 ods. 1 ZoKR na
konanie druhého zasadnutia veriteľského výboru, toto bolo na základe potreby zvolané správcom. Správca ďalej
konštatuje, že zástupca veriteľov sa za prítomného považuje v súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR (nakoľko hlasoval
písomne). Správca ďalej skonštatoval, že za prítomného sa považuje aj zabezpečený veriteľ hlasujúci písomne
(v súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR), ktorý bol správcom predvolaný na zasadnutie veriteľského výboru za účelom
hlasovania o spôsobe speňaženia nehnuteľného majetku zaradeného do oddelenej podstaty tohto zabezpečeného
veriteľa nakoľko je odôvodnený predpoklad, že po uspokojení zabezpečenej pohľadávky budú z výťažku zo
speňaženia nehnuteľného majetku zaradeného do oddelenej podstaty uspokojení aj nezabezpečení veritelia.
V súlade s ust. §-u 38 ods. 2 ZoKR veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sa za prítomného považuje
zástupca veriteľov.

·

k bodu 2. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu nehnuteľného majetku úpadcu

Správca konštatuje, že ako podklad na zasadnutie tohto veriteľského výboru bola zástupcovi veriteľov aj
zabezpečenému veriteľovi spolu s pozvánkou písomne zaslaná žiadosť správcu o speňaženie nehnuteľného
majetku zaradeného do oddelenej podstaty nasledovne:
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NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

zverejnený v Obchodnom vestníku č. 194/2016 zo dňa 10.10.2016:

Súpisová
Eur

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

4.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, kat. úz. Veľké Bedzany zapísané na LV č.
673
ako: 1 422,96
- parc. č. 302/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 147 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,

5.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, kat. úz. Veľké Bedzany zapísané na LV č.
673
ako: 5 972,56
- parc. č. 302/2 zastavené plochy a nádvoria o výmere 617 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1

6.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, kat. úz. Veľké Bedzany zapísané na LV č.
673
ako: 4 617,36
-parc. č. 303 zastavené plochy a nádvoria o výmere 477 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1

7.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, kat. úz. Veľké Bedzany zapísané na LV č.
673
ako: 4 520,56
-parc. č. 304 záhrady o výmere 467 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1

8.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, kat. úz. Veľké Bedzany zapísané na LV č.
673
ako: 38 104,21
-stavba – rod. dom súp.č. 16, par.č. 302/1

9.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Topoľčany, obec Topoľčany, kat. úz. Veľké Bedzany zapísané na LV č.
673
ako: 116 826,59
-dielne a soc. zar. súp.č. 211, par.č. 303

hodnota

v

(ďalej len „nehnuteľnosti“)

Správca navrhol dve alternatívy speňaženia vyššie uvedeného majetku úpadcu:

Alternatíva č. 1:

Vyššie uvedený nehnuteľný majetok správca navrhuje speňažiť ako celok v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm.
d) v spojení s ust. §-u 92 ods. 6 ZoKR na dražbe organizovanej správcom.

Správca zároveň navrhuje vychádzať pri stanovení najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca zároveň navrhuje vychádzať pri stanovení najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby zo
všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom č. 89/2016, znalec: Ing. Ivan Šimek, ktorý
predložil zabezpečený veriteľ MG STAV s.r.o. dňa 24.01.2017 na schôdzi veriteľov.
Podmienky predaja nehnuteľného majetku na dražbe správca navrhuje určiť nasledovne:
Organizácia dražby a podmienky dražby sa budú primerane spravovať ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“), s prihliadnutím na záväzný pokyn
zástupcu veriteľov.
Oznámenie o dražbe správca zverejní v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli mesta Topoľčany, a to tak, aby
k zverejneniu došlo aspoň 30 dní pred konaním dražby.
Dražobná zábezpeka bude tvoriť 10 % najnižšieho podania, minimálne prihodenie bude stanovené na sumu
2.000,- €. Správca zabezpečí osvedčenie priebehu dražby notárskou zápisnicou. Termín dražby a obhliadok
predmetu dražby bude vopred odsúhlasený zástupcom veriteľov. O výsledku dražby správca písomne informuje bez
meškania zástupcu veriteľov.

Určenie najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby:
Najnižšie podanie v 1. kole správca navrhuje vo výške 100 % všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku (t.j.
140 347,04,-€) zaokrúhlenej na celé tisícky nadol, t.j. vo výške 140.000,-€. V prípade, že nebude urobené najnižšie
podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu najnižšieho podania postupne o 2.000,-€. Najnižšie podanie však
nesmie byť nižšie, ako 80 % všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku, t.j. 112.000,- €.
Najnižšie podanie v 2. kole správca navrhuje vo výške 80 % súpisovej hodnoty zaokrúhlenej na celé tisícky nadol,
t.j. vo výške 112.000,-€. V prípade, že nebude urobené najnižšie podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu
najnižšieho podania postupne o 2.000,-€. Najnižšie podanie však nesmie byť nižšie, ako 50 % všeobecnej hodnoty
podľa znaleckého posudku, t.j. 70.000,- €.
V prípade, ak nedôjde k speňaženiu predmetných nehnuteľností ani v 2. kole dražby, správca si vyžiada od
zástupcu veriteľov nový pokyn k speňaženiu.

Alternatíva č. 2:

Vyššie uvedený nehnuteľný majetok správca navrhuje speňažiť samostatne časť nehnuteľností slúžiacu na
podnikanie a časť nehnuteľností slúžiacu na bývanie v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust.
§-u 92 ods. 6 ZoKR na dražbe organizovanej správcom.

Správca zároveň navrhuje vychádzať pri stanovení najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby zo
všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom č. 89/2016, znalec: Ing. Ivan Šimek, ktorý
predložil zabezpečený veriteľ MG STAV s.r.o. dňa 24.01.2017 na schôdzi veriteľov.
Podmienky predaja nehnuteľného majetku na dražbe správca navrhuje určiť nasledovne:
Organizácia dražby a podmienky dražby sa budú primerane spravovať ustanoveniami zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“), s prihliadnutím na záväzný pokyn
zástupcu veriteľov. Oznámenie o dražbe správca zverejní v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli mesta
Topoľčany, a to tak, aby k zverejneniu došlo aspoň 30 dní pred konaním dražby.
Dražobná zábezpeka bude tvoriť 10 % najnižšieho podania, minimálne prihodenie bude stanovené na sumu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobná zábezpeka bude tvoriť 10 % najnižšieho podania, minimálne prihodenie bude stanovené na sumu
2.000,- €. Správca zabezpečí osvedčenie priebehu dražby notárskou zápisnicou. Termín dražby a obhliadok
predmetu dražby bude vopred odsúhlasený zástupcom veriteľov. O výsledku dražby správca písomne informuje bez
meškania zástupcu veriteľov.
Určenie najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby pre nehnuteľnosti určené na bývanie:
parc.č. 302/1, popis stavby: rodinný dom, súpisné číslo 16,
parc. č. 302/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 147 m²,
parc. č. 302/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 617 m² .
Najnižšie podanie v 1. kole správca navrhuje vo výške 100 % všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku (t.j.
72.915,-€) zaokrúhlenej na celé tisícky nahor, t.j. vo výške 73.000,-€. V prípade, že nebude urobené najnižšie
podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu najnižšieho podania postupne o 2.000,-€. Najnižšie podanie však
nesmie byť nižšie, ako 80 % všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku, t.j. 58.000,- €.
Najnižšie podanie v 2. kole správca navrhuje vo výške 80 % súpisovej hodnoty zaokrúhlenej na celé tisícky nadol,
t.j. vo výške 58.000,-€. V prípade, že nebude urobené najnižšie podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu
najnižšieho podania postupne o 2.000,-€. Najnižšie podanie však nesmie byť nižšie, ako 50 % všeobecnej hodnoty
podľa znaleckého posudku, t.j. 37.000,- €.
V prípade, ak nedôjde k speňaženiu predmetných nehnuteľností ani v 2. kole dražby, správca si vyžiada od
zástupcu veriteľov nový pokyn k speňaženiu.
Určenie najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby pre nehnuteľnosti určené pre podnikanie:
parc.č. 303, popis stavby: dielne a soc. zar. , súpisné číslo 211,
parc. č. 303, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 477 m²,
parc. č. 304, druh pozemku: záhrady, výmera: 467 m² .
Najnižšie podanie v 1. kole správca navrhuje vo výške 100 % všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku (t.j.
67.432,04,-€) zaokrúhlenej na celé tisícky nadol, t.j. vo výške 67.000,-€. V prípade, že nebude urobené najnižšie
podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu najnižšieho podania postupne o 2.000,-€. Najnižšie podanie však
nesmie byť nižšie, ako 80 % všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku, t.j. 54.000,- €.

Najnižšie podanie v 2. kole správca navrhuje vo výške 80 % súpisovej hodnoty zaokrúhlenej na celé tisícky nahor,
t.j. vo výške 54.000,-€. V prípade, že nebude urobené najnižšie podanie, správca je oprávnený znížiť hodnotu
najnižšieho podania postupne o 2.000,-€. Najnižšie podanie však nesmie byť nižšie, ako 50 % všeobecnej hodnoty
podľa znaleckého posudku, t.j. 34.000,- €.
V prípade, ak nedôjde k speňaženiu predmetných nehnuteľností ani v 2. kole dražby, správca si vyžiada od
zástupcu veriteľov nový pokyn k speňaženiu.

Záver / ODPORÚČANIe SPRÁVCU:
Predmetný nehnuteľný majetok správca navrhuje speňažiť prostredníctvom ALTERNATÍVY č. 1 , t.j. ako
celok na dražbe organizovanej správcom a pri stanovení najnižšieho podania pre jednotlivé kolá dražby
správca navrhuje vychádzať zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom č.
89/2016, vypracovaný znalcom: Ing. Ivan Šimek, predloženým dňa 24.01.2017 na schôdzi veriteľov
zabezpečenému veriteľovi MG STAV s.r.o.
Správca tento spôsob speňaženia majetku považuje za najvhodnejší, finančne aj časovo najvýhodnejší.
Taktiež poukazuje na skutočnosť, že neexistuje samostatný vchod pre podnikateľskú časť, pretože je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Taktiež poukazuje na skutočnosť, že neexistuje samostatný vchod pre podnikateľskú časť, pretože je
funkčne spojená spoločným dvorom s nehnuteľnosťami určenými na bývanie, a možno predpokladať, že
záujemca o nehnuteľnosti prejaví záujem o kúpu celku a nielen časti nehnuteľností, keďže spoločné
hospodárenie a užívanie spoločného vstupu by bolo pravdepodobne problematické. Správca dražby
vykonáva vo vlastnej kancelárii, teda náklady na vykonanie dražby spočívajú iba v odplate za notárske
zápisnice a cestovné náklady počas obhliadok predmetu dražby.

Správca konštatuje, že zabezpečený veriteľ a zástupca veriteľov doručili do kancelárie správcu písomné hlasovanie
v zmysle, ktorého bolo prijaté:

UZNESENIE č. 1

Veriteľský výbor a zástupca veriteľov schvaľujú spôsob speňaženia nehnuteľného majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa MG STAV s.r.o. podľa ALTERNATÍVY č. 1.

·

k bodu 3. Žiadosť o uloženie záväzného pokynu k speňaženiu hnuteľného majetku úpadcu

Správca konštatuje, že ako podklad na zasadnutie tohto veriteľského výboru bola zástupcovi veriteľov spolu
s pozvánkou písomne zaslaná žiadosť správcu o speňaženie hnuteľného majetku zaradeného do všeobecnej
podstaty nasledovne:

HNUTEĽNÝ MAJETOK

zverejnený v Obchodnom vestníku č. 194/2016 zo dňa 10.10.2016:

Súpisová hodnota
v Eur

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

3.

Súbor hnuteľných vecí:, drobné ručné nástroje do dielne a ostatný drobný majetok, stav: celkovo opotrebované, rok
300,00
výroby: nezistený spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1

Alternatíva č. 1

Správca navrhuje vyššie uvedený hnuteľný majetok ako súbor vecí speňažiť priamym predajom
potenciálnemu záujemcovi za čo najvyššiu ponuku, najmenej však vo výške 80 % jeho súpisovej hodnoty.
Z predchádzajúcich konkurzných konaní správca eviduje v databáze podnikateľské subjekty v oblasti stavebnej
výroby, ktoré prejavujú záujem o nadobudnutie použitého ručného náradia a stavebných mechanizmov. Správca
v rámci speňažovania zložiek majetku s nízkou hodnotou oslovuje najmenej tri podnikateľské subjekty na
predloženie cenovej ponuky. Správca doručené ponuky vyhodnocuje podľa kritéria „najvyššia ponuka“
a s úspešným uchádzačom (za predpokladu dodržania záväzného pokynu veriteľského výboru) uzatvára kúpnu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a s úspešným uchádzačom (za predpokladu dodržania záväzného pokynu veriteľského výboru) uzatvára kúpnu
zmluvu.

Obhliadku ponúkaného majetku je možné dohodnúť so správcom: a) na tel. č.: 0948/400 970, b) mailom na adrese:
pallova@spravca.info, spravca@spravca.info.
Pokiaľ by nedošlo k speňaženiu tohto majetku uvedeným spôsobom do dvoch mesiacov od uloženia záväzného
pokynu, správca si vyžiada nový pokyn ako ďalej postupovať.

Alternatíva č. 2

Správca navrhuje vyššie uvedený hnuteľný majetok speňažiť prostredníctvom verejného ponukového
konania.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Oznam o konaní verejného ponukového konania a obhliadky ponúkaného majetku
Oznámenie o konaní verejného ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli
Mesta Topoľčany, a to tak, aby k zverejneniu došlo aspoň 30 dní pred termínom skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Obhliadku ponúkaného majetku je možné dohodnúť so správcom: a) na tel. č.: 0948/400 970, b) mailom na
adrese: pallova@spravca.info, spravca@spravca.info
1. Cena majetku určeného na predaj
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sú povinní ponúknuť v 1. verejnom ponukovom kole minimálne 100 %
súpisovej hodnoty majetku, v 2. verejnom ponukovom kole minimálne 50 % súpisovej hodnoty majetku a v 3.
verejnom ponukovom kole správca navrhuje speňažiť predmetný majetok za najvyššiu ponúknutú cenu.
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurzné konanie sp. zn. 31K/30/2016 Marek Polťák – NEOTVÁRAŤ!“, na adresu kancelárie správcu: Podzámska
2959/18A, 949 01 Nitra a to do termínu skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, nebude sa považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až
do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
1. Náležitosti ponuky
a. Riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré bude uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania.
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny.
c. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu.
1. Podmienky akceptácie ponuky
Včasné doručenie ponuky záujemcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených
dokladov alebo údajov má právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu.
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1. Termín a miesto otvárania obálok
Do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v sídle kancelárie správcu. Otvárania obálok sa
môže zúčastniť zástupca veriteľov, ktorý bude o termíne upovedomený.
1. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok. S úspešným záujemcom bude zmluva
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Kúpna cena je splatná pred uzavretím zmluvy.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Pokiaľ by nedošlo k speňaženiu tohto majetku uvedeným spôsobom ani v treťom kole VPK, správca si vyžiada nový
pokyn, ako postupovať.
Záver / ODPORÚČANIe SPRÁVCU:

vzhľadom na to, že ide o celkovo opotrebované hnuteľné veci bez zásadnej hodnoty s neistou
použiteľnosťou a funkčnosťou, správca považuje za najvhodnejšiu alternatívu speňaženia majetku
ALTERNATÍVU č. 1, ktorá je efektívna a nie je nákladná. Správca do 30 dní zistí, či je možné týmto
spôsobom predmetný majetok ako súbor vecí speňažiť. Vzhľadom na hodnotu vecí a predpokladaný
výťažok má správca za to, že speňaženie vecí ako súboru je možné, pričom nie je účelné navyšovať náklady
na speňaženie tohto majetku inými spôsobmi, napríklad speňažovať jednotlivé veci samostatne, alebo
použiť nákladnejší a zdĺhavejší proces verejného ponukového konania.

Správca konštatuje, že zástupca veriteľov doručil do kancelárie správcu písomné hlasovanie v zmysle, ktorého bolo
prijaté:

UZNESENIE č. 2

Zástupca veriteľov vykonávajúci funkciu veriteľského výboru schvaľuje spôsob speňaženia hnuteľného majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty podľa ALTERNATÍVY č. 1.

·

k bodu 4. Záver

Správca zástupcovi veriteľov a zabezpečenému veriteľovi poďakoval za účasť a zasadnutie veriteľského výboru
o 11.00 hod. ukončil.

.............................................................

...............................................................
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Miroslav Lanfer
zástupca veriteľov
za: Mgr. Roman Nagy, advokát

..............................................................
MG STAV s.r.o.
Miroslav Gera, konateľ
zabezpečený veriteľ

K005821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heinz-Joachim Meyer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 74D, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2012 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Veriteľ: Berliner Volksbank eG
Ulica, číslo: Budapester Strasse 35
Obec: Berlin 10787
IČO:
Štát: SRN

V Bratislave, dňa 13.3.2017
Sp. zn. 3K/39/2012
Značka správcu: S 483

Vec: Oznámenie o popretí pohľadávky.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 3K/39/2012 zo dňa 12.11.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Heinz-Joachim Meyer, nar. 29.11.1946, trvale bytom Trnavská cesta 74D, 821 01 Bratislava (ďalej len
„úpadca“) a ustanovil ma do funkcie správcu úpadcu.

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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Vyššie uvedené uznesenie bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 222/2012 dňa 16.11.2012.
V súvislosti s prieskumom Vašich prihlásených pohľadávok poradové číslo 1 a 2, Vám podľa § 32 odsek 6 a § 29
odsek 8 ZKR oznamujem, že Vaša pohľadávka bola popretá čo do právneho dôvodu, výšky a poradia takto:
Pohľadávka poradové číslo 1 :
Právny dôvod prihlásenej pohľadávky por. č. 1 popretý dňa 29.1.2013 a 13.3.2017 z dôvodov:
Veriteľ nepreukázal vznik a existenciu pohľadávky.
Pohľadávka je premlčaná.
Veriteľ nepredložil prihlášku a prílohy k nej v štátnom jazyku SR.

Výška prihlásenej pohľadávky por. č. 1 popretá dňa 29.1.2013 a 13.3.2017 v rozsahu a z dôvodov:
popretá
Istina 1045570,95 EUR
úroky z omeškania 2379,25 EUR
Dôvody popretia:
Veriteľ nepreukázal vznik a existenciu pohľadávky.
Pohľadávka je premlčaná.
Veriteľ nepredložil prihlášku a prílohy k nej v štátnom jazyku SR.

Poradie prihlásenej pohľadávky por. č. 1 popreté dňa 29.1.2013 a 13.3.2017 z dôvodu:
Jedná sa o inú pohľadávku.

Pohľadávka poradové číslo 2 :
Právny dôvod prihlásenej pohľadávky por. č. 2 popretý dňa 29.1.2013 a 13.3.2017 z dôvodov:
Veriteľ nepreukázal vznik a existenciu pohľadávky.
Pohľadávka je premlčaná.
Veriteľ nepredložil prihlášku a prílohy k nej v štátnom jazyku SR.

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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Výška prihlásenej pohľadávky por. č. 2 popretá dňa 29.1.2013 a 13.3.2017 v rozsahu a z dôvodov:
popretá
Istina 169813,89 EUR
úroky z omeškania 26343,99 EUR
Dôvody popretia:
Veriteľ nepreukázal vznik a existenciu pohľadávky.
Pohľadávka je premlčaná.
Veriteľ nepredložil prihlášku a prílohy k nej v štátnom jazyku SR.

Poradie prihlásenej pohľadávky por. č. 2 popreté dňa 29.1.2013 a 13.3.2017 z dôvodu:
Jedná sa o inú pohľadávku.

S úctou,

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
správca konkurznej podstaty úpadcu
Heinz-Joachim Meyer

K005822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kujovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1962
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 27.04.2017 o 09.30 hod. v
kancelárii správcu na adrese Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 3. poschodie s nasledovným programom:
1) Otvorenie schôdze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2) Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3) Voľba zástupcu veriteľov
4) Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5) Rôzne, Záver

Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov v čase od 09.00 hod. do 09.30 hod..
Pri zisťovaní prezencie predložia veritelia – fyzické osoby doklad totožnosti a veritelia -právnické osoby aj výpis zo
zákonom určeného registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na
zastupovanie veriteľa s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.

V Bratislave, dňa 13.03.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K005823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Ružinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viedenská 15, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2016 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Pihorňa, správca úpadcu Terézia Ružinská, nar. 09.10.1960, bydliskom Viedenská 15, 040 13 Košice
oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky a to:

Pohľadávku prihlásenú veriteľom Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7,
Hradec Králové, Česká republika vo výške 894,96 EUR, právny dôvod Zmluvy o pôžičke č. 568465194, pohľadávka
z ktorej bola postúpená na veriteľa, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

V Košiciach, dňa 13.03.2017

Mgr. Peter Pihorňa, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K005824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
013 25 Stráňavy 146 146, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Sabo Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 013 25
Stráňavy 146 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 25.08.1986 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: D. Dlabača 28,
010 01 Žilina
Sp. zn. správcu: 1K/8/2016 S 1433
k sp. zn.: 1K/8/2016

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 prihlášky pohľadávok veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, doručenej správcovi dňa 15.02.2017, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa
11.07.2016, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina

Pohľadávka č. 1 vo výške 2 608,16 EUR, z toho istina vo výške 1 393,46 EUR a úroky vo výške 1 217,70 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Zmluva o spolupráci pri poskytovaní bankových produktov a služieb- účet č.
1115540001/5600 zo dňa 5.3.2004.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 2 vo výške 4 035,19 EUR, z toho istina vo výške 2 377,03 EUR, úroky vo výške 251,82 EUR,
úroky z omeškania vo výške 893,14 EUR, poplatok z omeškania vo výške 94,96 EUR a náklady z uplatnenia vo
výške 418,24 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Trnava č. k. 10C/318/2015-51 zo
dňa 19.8.2015.
Poradie: iná pohľadávka

Pohľadávka č. 3 vo výške 942,83 EUR, z toho istina vo výške 566,60 EUR, úroky vo výške 53,03 EUR, úroky
z omeškania vo výške 269,70 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 53,50 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právny dôvod vzniku pohľadávky: Platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Trnava č. k. 16Ro/511/2014-40 zo
dňa 29.4.2015.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 13.03.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško, komplementár

K005825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DIAL, s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 927/95A, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 759 526
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: DIAL, s.r.o.,
v likvidácii, so sídlom Dlhá 927/95A, 010 09 Žilina, IČO: 35 759 526 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 04.04.2017
o 15:15 hod. (prezentácia od 15:00 hod!), na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba člena veriteľského výboru z dôvodu zániku členstva vo veriteľskom výbore v zmysle ust. § 37 ods. 3 ZKR,
3. Rôzne, 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
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Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu,
zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra SR.

V Žiline, dňa 10.03.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu

K005826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Semaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3481/2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Marta Maruniaková, správca úpadcu Jozef Semaňák, nar. 11.11.1965, bytom Rastislavova 3481/2, 058 01
Poprad, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze reštruktualizácii
v platnom znení ( ďalej len „Zákona“) zvoláva I. schôdzu veriteľov na deň 28.04.2017 o 10.00 hod. v kancelárii
správcu Sov. Hrdinov 200/33, 089 01 Svidník ( 7. poschodie) s týmto programom:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a o stave majetku úpadcu,
3. Voľba jedného zástupcu veriteľov,
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 Zákona,
5. Záver
Prezentácia sa začne 9.45 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, plnou mocou resp. poverením na zastupovanie
(s úradne osvedčeným podpisom).
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K005827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kumičáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2014 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
Helena Kumičáková, nar. 18.08.1947, bytom Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce, týmto v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate.
Mgr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
Helena Kumičáková, nar. 18.08.1947, bytom Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce týmto taktiež oznamuje
zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto poučuje oprávnené osoby podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o možnosti nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate.
Správca taktiež poučuje oprávnené osoby o možnosti na predpísanom tlačive namietnuť poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K005828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ten Ba, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 864 567
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn. súdu:

31R/2/2016

Sp. zn. správcu:

31R/2/2016 - S1668

Dlžník

Ten Ba, s.r.o. „v reštrukturalizácii“

IČO

35 864 567

sídlo

Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra

zápis

Obchodný register Okresného súdu Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddiel

Sro

vložka č.

29509/B

Termín

09.03.2017

Čas

14:00 hod.

Miesto konania

Rybničná 40, Bratislava

Program

1. Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru

Deň vydania: 16.03.2017

2. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí plánu
3. Záver
Prítomní
Bratislava

UVER, s.r.o. (ďalej aj len ako „Predseda“) IČO: 35 808 896, Jakubovo námestie 12,
EsedFin, s.r.o., IČO: 46 086 404, Jegorovova 37, Banská Bystrica
INGSMAT-SOFTWARE, spol. s r.o., IČO: 35 701 196, so sídlom Rybničná 40, Bratislava

1. Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru
Druhé zasadnutie veriteľského výboru (ďalej aj len ako „VV“) otvoril Predseda o 14:00 hod., pričom privítal členov
VV a oboznámil ich s programom prvého zasadnutia VV.
Súčasne Predseda členov VV informoval o princípoch fungovania VV podľa ust. § 127 a nasl. ZoKR. Predseda
vzhľadom na prítomnosť troch (3) členov VV skonštatoval uznášaniaschopnosť VV v súlade s ust. § 128 ods. 2
ZoKR.
Predseda informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZoKR každý člen VV má pri hlasovaní 1
hlas, pričom na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade
rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Na
druhom zasadnutí VV je na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas 2 členov VV.
Prítomní členovia VV skonštatovali, že predkladateľ plánu predložil reštrukturalizačný plán včas (08.03.2017)
a riadne (bol predložený so všetkými zákonnými prílohami a v troch vyhotoveniach), ďalej že mali možnosť sa
s obsahom predloženého reštrukturalizačného plánu oboznámiť a že osoby prítomné na VV sú po vzájomnej
konfrontácií oprávnené na VV konať a to v celom rozsahu a bez obmedzení.
2. Hlasovanie o schválení alebo zamietnutí plánu
Nakoľko členovia VV nepredniesli výhrady k predlženému návrhu plánu Predseda vyzval prítomných členov
veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia veriteľského výboru o schválení predloženého
návrhu reštrukturalizačného plánu.
HLASOVANIE:

UVER, s.r.o.

- ZA

EsedFin, s.r.o.

- ZA

INGSMAT-SOFTWARE, spol. s r.o.

- ZA

CELKOM:
za
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UZNESENIE:
„Veriteľský výbor návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o
jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“
3. Záver
Zasadnutie VV skončené o 14:30 hod., protokolácia zápisnice skončená o 14:40 hod..

V Bratislave, dňa 09.03.2017.
UVER s.r.o. v.z.

K005829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 721
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00hod. do 17:00hod.
v sídle správcu Nitrianska 42, 958 01Partizánske.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.
Správcovský
V Partizánskom 13.03.2017

dom,

k.

K005830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Liptajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 47/1, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2016 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Marianna Liptajová nar. 11.12.1978 bytom Školská 47/1, 972 47 Oslany
zverejňuje v súlade s § 76 ods.2 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení súpis všeobecnej
podstaty:
Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Položka súpisu: 1; Popis: Finančné prostriedky na účte v ČSOB a.s.
súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 737,67 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu: ; Tretia osoba: ;
Dôvod zapísania súpisnej zložky majetku tretej osoby: ; Sporný zápis: ;
JUDr. Ján Súkeník, správca

K005831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 721
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: MINON s.r.o. so
sídlom Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 349 721, oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Trenčín č.k.: 40K/38/2016, zo dňa 06.03.2017 bol vyhlásený konkurz na úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor : MINON s.r.o., address: Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 349 721 national: Slovak republik: our duty is to inform you that with the resolution
of the District Court Trenčín, proc. no: 40K/38/2016 dated on 6th of March 2017 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 50/2017 dňa
13.03.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 50/2017 on
13th of March 2017. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40K/38/2016, a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Nitrianska 42, P. O. Box 90,
958 01 Partizánske, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
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prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v
prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o
konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the
BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 40K/38/2016 and in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01
Partizánske, Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, anking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate
and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have
a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address
or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the
Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of
claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application
period elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to
correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125
of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, 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

76

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

K005832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, úpadcu, Ivan Kotrla, nar. 17.05.1972, trvale bytom Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri
Nitre, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Kotrla IKO – STAV, s miestom podnikania Mostná 15,
949 01 Nitra, IČO: 41 267 036, v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom
znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0905 958 478.
K005833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Paule "v konkurze", nar. 19.1.1969, bytom
Skačany 473, 958 53 Skačany (ďalej len "Úpadca"), týmto v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 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
ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa
bude konať dňa 06.04.2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, II.
poschodie, 911 01 Trenčín. Prezentácia veriteľov začína o 10.45 hod.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Záver, rôzne.
Veritelia, fyzické osoby, sú povinní pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia, právnické
osoby, sú povinní pri prezentácii predložiť aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden
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osoby, sú povinní pri prezentácii predložiť 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 Trenčíne, dňa 13.3.2017
Mgr. Xénia Hofierková správca úpadcu Dušan Paule "v konkurze

K005834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ten Ba, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 864 567
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka Ten Ba,
s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra týmto v zmysle ust. § 146
ZKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu Dlžníka, ktorá sa bude konať dňa 04.04.2017 o 10:00 hod. (prezentácia od
09:30 hod. do 10:00 hod.), a to v budove MEDIAHAUS, vo veľke zasadacej miestnosti, na adrese Fraňa Mojtu 18,
949 01 Nitra.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Veriteľský výbor na druhom zasadnutí zo dňa 09.03.2017 uznesením schválil reštrukturalizačný plán Dlžníka a
odporučil jeho schválenie na schvaľovacej schôdzi, pričom požiadal Správcu o jej zvolanie v zmysle ust. § 146 ZKR.
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu
dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.
Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu,
pričom pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účasť dlžníka alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa účastníci plánu môžu oboznámiť v kancelárii správcu, a to v pracovných
dňoch od 9:00-12:00 a 13:00-16:00, pričom termín nahliadnutia do plánu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.
037/658 5182.
V Nitre, dňa 13.03.2017
Mgr. Veronika Hetényiová
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K005835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
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 Ivan Kotrla, nar.
17.05.1972, trvale bytom Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným
menom Ivan Kotrla IKO – STAV, s miestom podnikania Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 41 267 036 (
ďalej len „Úpadca“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/52/2016-185 zo dňa
01.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 50/2017 zo dňa 13.03.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR")
veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca,
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na
Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32K/52/2016. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom,
ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. According to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor Ivan Kotrla, born
17.05.1972, adress Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre, (Ivan Kotrla IKO – STAV, s miestom
podnikania Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 41 267 036) (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/52/2016- 185 dated
on 01.03.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Obchodný vestník no. 50/2017 dated on 13.03.2017. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their
claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their
claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
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claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court
Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/52/2016. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such
creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their
claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro
currency. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to
the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required
registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure.
Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for
foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
Debtor. JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.
K005836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lichvár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Luku 617/13, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.
5. 2000 v konkurznom konaní
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)
Marián Lichvár, narodený 27.12.1971, trvale bytom J. Luku 617/13, 991 26 Nenince, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 4K/6/2017 zo dňa 27.02.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
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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 Banská Bystrica,
No. 4K/6/2017, dated 27/02/2017, bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Marián Lichvár, born
27.12.1971, adress: J. Luku 617/13, 991 26 Nenince.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.03.2017.

This resolution of the District Court Trnava was published on 03/03/2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu
sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni
tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd
návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuring proceedings. If the
court receives during the bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the
request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

1. 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 apliccation (§ 28 sec. 1 BRA)

1. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd – Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Peter Škrabák, truste of the
bankrupt , address at : Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 30,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

1. 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 int consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report
(Bulletin) after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial Report (Bulletin) with stating the creditor and the registered
sum (§ 28 sec. 3 BRA).

1.

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 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).

1. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienene pohľadávky (§ 28
ods. 5 ZKR).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional
claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of
the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).

1. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination
of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

1. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ
môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho
pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho
pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
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person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

1. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej
podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných
pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

1. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke : www.justice.gov.sk.
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). The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk.

1. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

1. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

1.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
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1. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene,
ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).

1. 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).

1. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

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

1. 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).

1. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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1. 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).

1. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade
sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge
to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in
respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about
their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In
the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be
excluded and when the participant submitting the objection learned about the reason of exclusion. The
submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).

1. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.
mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

V Banskej Bystrici, dňa 09.03.2017
In Banská Bystrica, 09/03/2017

JUDr. Peter Škrabák, správca
JUDr. Peter Škrabák, truste of the bankrupt

K005837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
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Iné zverejnenie

V konkurze vyhlásenom namajetok úpadcu "WIWALDI" Trading s.r.o. uplynula správcovi dňa 9.3.2017 lehota na
popieranie pohľadávok. Správca postupom podľa § 29 ods. 8 ZKR oznamuje popretie pohľadávok zahraničných
veriteľov, ktorí si neustanovili zástupcu na doručovaniev tuzemsku.
1.
Týmto Vám správca v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení oznamuje, že prihlásená pohľadávka
veriteľa Jiří Kučera, Sokolská 279, 503 53 Smidary, Česká republika
pod nasledovným poradovým číslom a špecifikované ich peňažným vyjadrením:
p.č.
pohľadávok Prihlásená
jedného veriteľa
suma - Istina

Prihlásená
suma - úroky

1

407,61 €

3 396,80 €

Prihlásená suma
úroky z omeškania

- Prihlásená suma - Prihlásená suma
poplatok z omeškania Náklady uplatnenie

- Prihlásená suma Celková suma
3 804,41 €

bola správcom dňa 08.03.2017 popretá čo do výšky a vymáhateľnosti.
Správca popiera pohľadávku veriteľa Jiří Kučera prihlásené pod por. č. 1 čo do vymáhateľnosti a v celej výške
prihlásenej pohľadávky z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty podľa príslušných právnych predpisov.
Správca popiera pohľadávky veriteľa z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty s poukazom na § 619 ods. 1 a 629 ods.
1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Občanský
zákoník“).
Podľa § 619 ods. 1 Občanského zákoníku:
„Jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé.“
Podľa § 619 ods. 1 Občanského zákoníku:
„Promlčecí lhůta trvá tři roky.“
Pohľadávka veriteľa Jiří Kučera vznikla v období rokov 04/2012 až 07/2012. S poukazom na 3 ročnú premlčaciu
lehotu ustanovenú Občanským zákoníkem je dôvodné sa domnievať, že uvedené pohľadávky sú premlčané.
S poukazom na citované ustanovenia Občanského zákoníku, ktorý má relevanciu vo vzťahu k pohľadávke veriteľa,
pričom z predložených dokumentov spolu s prihláškou nebolo preukázané, že zo strany veriteľa došlo k uplatneniu
jeho práv na súde alebo iným spôsobom, ktorý by mal za následok spočívanie premlčacej lehoty.
2.
Týmto Vám správca v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení oznamuje, že prihlásená pohľadávka
veriteľa Česká republika – Úrad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO:
72 496 991,
pod nasledovným poradovým číslom a špecifikované ich peňažným vyjadrením:
p.č.
pohľadávok Prihlásená
jedného veriteľa
suma - Istina
1

34 971,58 €

Prihlásená
suma - úroky

Prihlásená suma
úroky z omeškania

- Prihlásená suma - Prihlásená suma
poplatok z omeškania Náklady uplatnenie

11 116,65 €

- Prihlásená suma Celková suma
46 088,23 €

bola správcom dňa 08.03.2017 popretá čo do vymáhateľnosti.
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Správca popiera pohľadávku veriteľa Česká republika – Úrad práce České republiky prihlásenú pod por. č. 1 čo do
vymáhateľnosti.
Správca popiera prihlásené poradie uspokojenia "A" ako prednostnú pohľadávku z reštrukturalizácie.
V zmysle § 120 ods. 4 ZKR:
„Ak súd počas reštrukturalizácie vyhlási na majetok dlžníka konkurz, prednostné pohľadávky, ak vznikli v súvislosti s
prevádzkovaním podniku dlžníka počas reštrukturalizačného konania, sa v konkurze v nezabezpečenom rozsahu
uspokojujú zo všeobecnej podstaty pred inými nezabezpečenými pohľadávkami.“
Uvedený postup je odôvodnený tým, že prihlásená pohľadávka veriteľa nemá charakter prednostnej pohľadávky z
reštrukturalizácie dlžníka v zmysle § 120 ods. 4 ZKR nakoľko nie je naplnená ani jedna podmienka klasifikácie
prednostnej pohľadávky.
Vzhľadom na uvedené správca popiera prihlásené poradie uspokojenia "A" ako prednostnú pohľadávku z
reštrukturalizácie a zisťuje poradie uspokojenia "E" ako iná pohľadávka.

3.
Týmto Vám správca v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení oznamuje, že prihlásená pohľadávka
veriteľa Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, Hradec Králové, Česká republika,
pod nasledovným poradovým číslom a špecifikované ich peňažným vyjadrením:
p.č.
pohľadávok Prihlásená
jedného veriteľa
suma - Istina
6

Prihlásená
suma - úroky

Prihlásená suma
úroky z omeškania

- Prihlásená suma - Prihlásená suma
poplatok z omeškania Náklady uplatnenie

3 190,59 €

- Prihlásená suma Celková suma
3 190,59 €

bola správcom dňa 08.03.2017 popretá čo do vymáhateľnosti.
Správca popiera pohľadávku veriteľa Finanční úřad pro Královéhradecký kraj prihlásenú pod por. č. 6, ktorá
predstavuje vyrubenú daň z nehnuteľností za rok 2017, čo do vymáhateľnosti z dôvodu, že charakter uvedenej
pohľadávky napĺňa skutkovú podstatu pohľadávky proti podstate a nie pohľadávky, ktorá sa uplatňuje prihláškou.
V zmysle § 28 ods. 1 ZKR:
„Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.“
Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená pohľadávka vznikla až po vyhlásení konkurzu (t.j. po 24.12.2016) a napĺňa
charakter pohľadávky proti podstate v zmysle § 87 ZKR, správca popiera prihlásenú pohľadávku uplatnenú
prihláškou.

SKP, k.s. správca úpadcu "WIWALDI" Trading s.r.o.

K005838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru dlžníka - spoločnosti BBK AGRO, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so
sídlom Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11, IČO: 44 095 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 30273/S (ďalej len „dlžník“)
Miesto konania: Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Čas konania:

9:30 hod.

Dátum:

03.03.2017

Sp. zn.:

2R/8/2016

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. JANEK s.r.o.; za účasti konateľa spoločnosti Petra Janeka a práv. zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
ŠTRBÁŇ, s.r.o. (ďalej len „predseda veriteľského výboru“)
2. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
3. Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur; práv. zast. Advokátska kancelária MAJLING
& NINČÁK, s.r.o.
Zúčastnené osoby:
1. Správca KASATKIN Recovery, k.s.; za účasti JUDr. Alexander KASATKIN, LL.M. (ďalej len „správca“)
2. Konateľ dlžníka Ing. Peter Nižník
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Hlasovanie o schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Rôzne
Záver

Ad 1) – Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru v zmysle § 128 ods. 1 v spojení s §
144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoKR“) a uskutočnilo sa v súlade s navrhovaným termínom a programom zasadnutia tak, ako bolo uvedené
v pozvánke predloženej členom veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru privítal prítomných na zasadnutí veriteľského výboru a skonštatoval, že nakoľko sú
prítomní traja členovia veriteľského výboru je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Ad 2) - Prerokovanie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Na úvod predseda veriteľského výboru udelil slovo správcovi a požiadal ho, aby prítomným predstavil predložený
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka. Následne správca predstavil členom veriteľského výboru
základné východiská a predpoklady realizácie reštrukturalizačného plánu dlžníka. Za participácie dlžníka správca
prezentoval obchodné a finančné predpoklady udržateľnosti predloženého reštrukturalizačného plánu dlžníka.
V rámci rozpravy boli členom veriteľského výboru ozrejmené podnikateľské aktivity dlžníka, prostredníctvom ktorých
má dôjsť k zabezpečeniu výnosov pre plnenie reštrukturalizačného plánu. Zo strany dlžníka bolo osobitne
poukázané na očakávané výnosy plynúce z obchodnej spolupráce so spoločnosťou Globaltrading Slovakia, s. r. o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poukázané na očakávané výnosy plynúce z obchodnej spolupráce so spoločnosťou Globaltrading Slovakia, s. r. o.,
IČO: 44 377 134 (ďalej len „Globaltrading“), na ktorej výsledkoch podnikania sa má dlžník priamo podieľať
prostredníctvom uzatvorenej zmluvy o obchodnej spolupráci.
V súvislosti s obchodnou spoluprácou so spoločnosťou Globaltrading dlžník deklaroval existenciu predkupného
práva na prevádzku v Rozhanovciach v prospech spoločnosti Globaltrading, a to na základe uzatvorenej zmluvy
medzi pôvodným vlastníkom prevádzky spoločnosťou KOMES PLUS, s.r.o. a spoločnosťou Globaltrading, pričom aj
v dôsledku tejto akvizície by malo dôjsť k zlepšeniu hospodárskych výsledkov podnikania dlžníka.
Ďalej správca poukázal na možnosť získania potencionálnych výnosov na uspokojenie veriteľov v súvislosti
s priznaním nároku na nadmerný odpočet DPH dlžníkovi, ktoré nároky sú tohto času predmetom súdneho
preskúmavania v rámci správneho súdnictva.
V nadväznosti na rozpravu o predpokladaných výsledkoch hospodárenia dlžníka správca rámcovo oboznámil členov
veriteľského výboru o jednotlivých pripomienkach členov veriteľského výboru k predloženému návrhu
reštrukturalizačného plánu. Písomné pripomienky členov veriteľského výboru, ktoré boli doručené správcovi sú
súčasťou tejto zápisnice ako jej prílohy.
V spojení s tým predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru, aby prezentovali svoje
pripomienky k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, a to:
Člen veriteľského výboru Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur:
·

·
·
·

požiadal vzhľadom na klesajúcu tendenciu tržieb za posledné obdobia o uvedenie zazmluvnených
odberateľov a opísanie obchodnej bilancie dlžníka vo vzťahu k zabezpečeniu výnosov pre plánované
uspokojenie veriteľov; požiadavka špecifikácie obchodno-právnych vzťahov a ekonomická analýza
očakávaných výnosov dlžníka;
požiadal o doplnenie informácie k súdnym sporom vedeným ohľadom nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka,
pričom ostatní členovia veriteľského výboru sa k tejto požiadavke pripojili;
navrhol prehodnotenie miery uspokojenie v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu dlžníka tak,
aby miera uspokojenia bola v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu vyššia ako navrhovaná;
požiadal sprístupnenie obchodnej dokumentácie, na základe ktorej vzniká dlžníkovi nárok na určitú časť
výnosov spoločnosti Globaltrading a zmluvy o predkupnom práve na prevádzku v Rozhanovciach, ktorá má
byť uzatvorená medzi pôvodným vlastníkom prevádzky v Rozhanovciach KOMES PLUS, s.r.o.
a spoločnosťou Globaltrading, pričom ostatní členovia veriteľského výboru sa k tejto požiadavke pripojili.

Člen veriteľského výboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
·
·
·
·

·

·

·

namietal navrhovaný rozsah miery uspokojenia na úrovni 50 %, pričom požaduje mieru uspokojenia na
úrovni 80 %;
namietal navrhovaný splátkový kalendár a požaduje plnenie reštrukturalizačného plánu s mesačnou lehotou
splatnosti jednotlivých splátok, počnúc nasledujúcim mesiacom po potvrdení plánu súdom
splácanie splátok najprv na úver č. xxx119/xx/xxxx;
vzniesol požiadavku na osobitný spôsob plnenia/poukazovania nárokov vyplývajúcich z neuznaného
nadmerného odpočtu DPH tak, aby potencionálne plnenia (vratky DPH) boli poukázané priamo na splatenie
pohľadávky zabezpečeného veriteľa ako mimoriadne plnenie na konkrétny úver- č. xxx120/xx/xxxx, a to
vždy na poslednú splátku;
namietal navrhovaný zánik súvisiacich ručiteľských záväzkov, zabezpečovacích práv viaznucich na majetku
tretích osôb, ktoré zabezpečujú záväzky dlžníka vrátane všetkých vystavených zmeniek v dôsledku
schválenia reštrukturalizačného plánu; nakoľko ide o rozpor s ustanovením § 155 ods. 4 zákona č. 7/2005
Z. z. (Zákon o konkurze a reštrukturalizácii)
vzniesol požiadavku o rozšírenie návrhu reštrukturalizačného plánu o osobitné dôvody na
vyhlásenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu, a to: i) realizácia platobného styk len cez UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. – bude predmetom ďalšieho rokovania, ii) plnenie informačných
povinností vyplývajúcich z pôvodného zmluvného vzťahu - bude predmetom ďalšieho rokovania, iii)
obmedzenia ovládajúcich osôb pri nadobúdaní majetku dlžníka – bude predmetom ďalšieho rokovania, iv)
predaj nehnuteľného majetku bez predchádzajúceho súhlasu banky – súhlas s predajom nehnuteľností má
byť obmedzený len na nehnuteľnosti, ku ktorým má UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
zriadené záložné právo;
vzniesol požiadavku na zachovanie pôvodných zmluvných podmienok, pričom v nadväznosti na rozpravu
bolo ustálené, že UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dodatočne špecifikuje, ktoré zmluvné
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bolo ustálené, že UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dodatočne špecifikuje, ktoré zmluvné
povinnosti dlžníka v zmysle pôvodnej zmluvnej dokumentácie požaduje zachovať pri plnení
reštrukturalizačného plánu;
žiadal doplnenie špecifikácie oboch zmlúv na základe ktorých boli poskytnuté oba úvery a jednotlivé
prihlásené sumy, nie len výslednú;
žiadal doplnenie čísla účtu na ktorý sa bude splácať úver a špecifikovanie, že pri plnení mimoriadnej splátky
(zahŕňa aj mimoriadnu splátku z predaja nehnuteľnosti, ku ktorej má banka záložné právo) sa vždy
započítava na poslednú splátku a najprv na úver č. xxx119/xx/xxxx;
žiadal doplnenie, že dlžník sa zaväzuje zabezpečiť min. 2 pracovné dni pred termínom splatnosti splátky
istiny alebo úrokov prostriedky na svojom bežnom účte;
žiadal doplnenie že zápisy záložných práv banky v katastri nehnuteľnosti, ako aj v osobitných registroch
ostávajú aj po schválení reštrukturalizačného plánu zachované;
žiadal doplnenie osobitného ustanovenia, v zmysle ktorého bude mať banka oprávnenie postúpiť
pohľadávku na iný subjekt;
žiadal vypustenie slova „zistené“ z prvej vety pod bodom 3.5 reštrukturalizačného plánu.

Člen veriteľského výboru JANEK s.r.o.:
·

·

navrhol prehodnotenie miery uspokojenia v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu dlžníka tak,
aby miera uspokojenia bola v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu vyššia ako navrhovaná;
v spojení s čím členovia veriteľského výboru súhlasne požiadali správcu, aby s odbornou starostlivosťou
prehodnotil mieru uspokojenie v prvých rokoch plnenia reštrukturalizačného plánu;
požiadal sprístupnenie obchodnej dokumentácie, na základe ktorej vzniká dlžníkovi nárok na určitú časť
výnosov spoločnosti Globaltrading.

Ad 3) - Hlasovanie o schválení záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Vzhľadom na vznesené pripomienky členov veriteľského výboru k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu
dlžníka navrhoval predseda veriteľského výboru poskytnúť v zmysle § 144 ods. 1 ZoKR správcovi dodatočnú lehotu
prepracovania návrhu reštrukturalizačného plánu v zmysle vznesených pripomienok členov veriteľského výboru
zaznamenaných v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 03.03.2017 a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie veriteľského výboru:
Za: 3

Zdržali sa: 0

Proti:

0

Bolo schválené uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor poskytuje v zmysle § 144 ods. 1 ZoKR správcovi dodatočnú lehotu na prepracovanie návrhu
reštrukturalizačného plánu v zmysle vznesených pripomienok členov veriteľského výboru zaznamenaných
v zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 03.03.2017.
Ad 4 - 5) Rôzne a záver
Na záver predseda veriteľského výboru skonštatoval, že členovia veriteľského výboru nemajú žiadne ďalšie návrhy
a program veriteľského výboru bol vyčerpaný. Predseda poďakoval členom veriteľského výboru za ich účasť.
Zápisnica bola vyhotovená v troch vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x na súd, 1x pre predsedu veriteľského výboru.
JANEK s.r.o.
predseda veriteľského výboru
zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s.r.o.

Príloha:
Písomné pripomienky Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
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Písomné pripomienky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

K005839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paule Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 473, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/60/2016 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/60/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu:
Dušan Paule „v konkurze“, nar. 19.01.1969, bytom č. 473, 958 53 Skačany
Spis. zn. konkurzného konania: 38K/60/2016 S1531
Zápisnica z 1 . schôdze veriteľov
ktorá sa konala dňa 13.3.2017 na adrese správcovskej kancelárie: Mierové námestie 37, 91101 Trenčín, so
začiatkom o 11.00 hod., za osobnej účasti Mgr. Xénie Hofierkovej, správcu, ako predsedu tejto schôdze.
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do prvej schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Rôzne, záver
1. Otvorenie schôdze
Predseda konštatuje, že na prvej schôdzi veriteľov nie je prítomný žiaden veriteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice je zoznam prítomných veriteľov s počtom hlasov v podobe prezenčnej listiny. Predseda konštatuje, že
prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, nakoľko nie je prítomný ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
hlasovať.
Predseda konštatuje, že z vyššie uvedených dôvodov sa k ďalším bodom programu schôdze veriteľov nepristupuje,
pričom správca zvolá ďalšiu schôdzu veriteľov, a to v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
Podľa ustanovenia § 39 ods. 1 Zákona, ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského
výboru – zástupcu veriteľov – až do riadneho zvolenia veriteľského výboru – zástupcu veriteľov – vykonáva súd.
Schôdza ukončená o 11,10 hod.
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Zápisnicu spísal: Mgr. Xénia Hofierková, správca
V Trenčíne, dňa 13.3.2017

______________________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca (č. S1531)
úpadcu Dušan Paule „v konkurze“

K005840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo Názov hnuteľnej veci/súboru
2.

Dátum zápisu do zoznamu majetku Počet Hodnota Súpisná hodnota v €
v€

Zrážky zo mzdy a výsluhového dôchodku za január 2017 28.02.2017

1

335,94 335,94

V Piešťanoch dňa 10.03.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Milana Matoviča

K005841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AVICENUM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osadná 11, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 045 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavol Malich
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2016 S277
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

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

92

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, boli:

dňa 08.03.2017 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa Kúpele Nimnica a. s., so sídlom 020 71 Nimnica,
IČO: 31638708, ktorého pohľadávky v celkovej výške 2.788,54 EUR boli prihlásené prihláškou zo dňa 06.03.2017 a
sú zapísané v zozname pohľadávok pod č. 382 až 384.

JUDr. Pavol Malich, správca
úpadcu AVICENUM, s.r.o.

K005842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svetlá 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 417
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia
veriteľského výboru uskutočneného „per rollam“
úpadcu:
KARRER INDUSTRIE s. r. o. v konkurze

sídlo: Svetlá 7,811 02 Bratislava, IČO: 35 818 417, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č. 65760/B
(ďalej len ako „úpadca“)
spísaná v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
Sp. zn. 4R/3/2010

Zasadnutie a hlasovanie per rollam
Prítomní členovia veriteľského výboru:
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1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO: 649 48 242 sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika
Podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IČO: 47 251 336, sídlo Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika (ďalej
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky)
Zastúpená: JUDr. Alena Áčová
počet hlasov: 1
2.IKB Leasing SR, s.r.o.
IČO: 35 914 912 , sídlo: Plynárenská 1, Bratislava
v zastúpení podľa plnej moci
počet hlasov: 1
3. Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO:31 320 155, sídlo: Mlynské nivy 1, Bratislava
v zastúpení podľa plnej moci
počet hlasov: 1
4.

ČSOB Leasing, a.s.

IČO: 35 704 713, sídlo: Panónska cesta 11, Bratislava
v zastúpení podľa plnej moci
počet hlasov: 1
5. Tatra Banka, a.s.
IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, Bratislava
v zastúpení podľa plnej moci
počet hlasov: 1
Program
12. zasadnutia veriteľského výboru
1. Schválenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Správca úpadcu – JUDr. Barbora Hudeková požiadal dňa 07.02.2017 veriteľský výbor o schválenie Návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu.
Zasadnutie a hlasovanie Veriteľského výboru sa uskutočnilo formou per rollam.
Výsledky hlasovania formou „per rollam“:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za: 4
Unicredit bank Czech Republic and Slovakia,a.s. pobočka zahraničnej banky
ČSOB Leasing, a.s.
Tatra banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Proti:0
Zdržal sa: 1
IKB Leasing SR, s.r.o.
Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledujúce
Uznesenieč.1:
,,Veriteľský výbor schvaľuje v konkurznom konaní úpadcu Karrer Industrie s.r.o. v konkurze Návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v predloženom znení.“

Zapísal
V Bratislave, dňa 06.03.2017
Predseda veriteľského výboru:

______________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky
v zastúpení JUDr. Alena Áčová

K005843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svetlá 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 417
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2010 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

95

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Schválený konečný rozvrh výťažku
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karrer Industrie s.r.o. v konkurze, Svetlá 7, 811 02
Bratislava, IČO: 35 818 417, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4R/3/2010 týmto
v zmysle ustanovenia §101 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na ustanovenie §98 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov týmto zverejňujem Schválený konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu. Návrh konečného rozvrhu výťažku bol schválený veriteľským výborom na zasadnutí dňa 06.03.2017.
Týmto predkladám na zverejnenie Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie veriteľov s poradím uspokojovania „A“ ako prednostných pohľadávok
z reštrukturalizačného konania predstavuje čiastku 187.076,60 EUR (suma po odpočítaní odmeny správcu
konkurznej podstaty, súdneho poplatku za ukončenie konkurzu, rezervy a predpokladaných nákladov súvisiacich
s ukončením konkurzu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:

Por.
číslo

Veriteľ

Zistená
veriteľa

celková

36

Balajka Peter

1 726,08 €

37

Balajka Peter

216,83 €

38

Balajka Peter

1 087,40 €

61

Bielich Jaroslav

1 492,84 €

65

Blaho Milan

1 271,73 €

66

Blaho Milan

1 501,55 €

67

Blaho Milan

1 340,84 €

68

Blaho Milan

635,75 €

123

Burza Milan

341,50 €

124

Burza Milan

1 017,00 €

125

Burza Milan

1 156,00 €

126

Burza Milan

322,50 €

138

ČSOB Leasing, a.s.

1 836,79 €

141

ČSOB Leasing, a.s.

8 026,36 €

143

ČSOB Leasing, a.s.

4 563,37 €

144

ČSOB Leasing, a.s.

3 422,62 €

145

ČSOB Leasing, a.s.

844,41 €

146

ČSOB Leasing, a.s.

6 522,50 €

148

ČSOB Leasing, a.s.

2 113,87 €

149

ČSOB Leasing, a.s.

36 936,13 €

150

ČSOB Leasing, a.s.

681,40 €

176

Detko Dušan - DETEX

281,59 €

177

Detko Dušan - DETEX

1 548,24 €

178

Detko Dušan - DETEX

1 665,08 €

179

Detko Dušan - DETEX

795,30 €

189

Dušanič Martin

193

suma

pre Sumy
spolu

pohľadávok

Pomer

Uspokojenie
veriteľov

3 030,31 €

1,24

2 318,62 €

1 492,84 €

0,61

1 142,24 €

4 749,87 €

1,94

3 634,33 €

2 837,00 €

1,16

2 170,71 €

64 947,45 €

26,56 49 694,07 €

4 290,21 €

1,75

3 282,62 €

2 653,90 €

2 653,90 €

1,09

2 030,61 €

Dušanič Pavel

2 319,21 €

2 319,21 €

0,95

1 774,53 €

196

Dušanič Vladimír

1 452,93 €

197

Dušanič Vladimír

855,52 €

2 308,45 €

0,94

1 766,29 €

221

Golsky Ján

262,40 €
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221

Golsky Ján

262,40 €

222

Golsky Ján

884,33 €

230

Hallo Dušan

1 329,15 €

231

Hallo Dušan

1 304,32 €

232

Hallo Dušan

1 240,78 €

233

Hallo Dušan

401,67 €

234

HEAVY TRANS s.r.o.

270,00 €

235

HEAVY TRANS s.r.o.

2 000,00 €

236

HEAVY TRANS s.r.o.

430,00 €

237

HEAVY TRANS s.r.o.

2 630,00 €

242

Igaz Milan

463,69 €

243

Igaz Milan

1 758,00 €

274

Jakubek Peter

1 234,21 €

275

Jakubek Peter

1 452,11 €

276

Jakubek Peter

1 209,63 €

277

Jakubek Peter

457,89 €

303

JÁNOŠTIAK JOZEF

1 260,64 €

304

JÁNOŠTIAK JOZEF

1 319,32 €

305

JÁNOŠTIAK JOZEF

1 102,07 €

306

JÁNOŠTIAK JOZEF

217,81 €

336

KORMAN JOZEF

1 352,19 €

337

KORMAN JOZEF

1 364,80 €

338

KORMAN JOZEF

911,34 €

339

KORMAN JOZEF

409,94 €

343

Kovaľ Milan

604,75 €

344

Kovaľ Milan

1 518,12 €

345

Kovaľ Milan

1 483,13 €

346

Kovaľ Milan

946,64 €

347

KOVOOBRÁBANIE - Jaroslav Slížik

1 383,74 €

348

KOVOOBRÁBANIE - Jaroslav Slížik

1 107,69 €

349

KOVOOBRÁBANIE - Jaroslav Slížik

421,85 €

355

Krajčovič Juraj

406,98 €

356

Krajčovič Juraj

1 003,82 €

357

Kúdela Miroslav

1 305,78 €

358

Kúdela Miroslav

1 383,20 €

359

Kúdela Miroslav

1 137,81 €

360

Kúdela Miroslav

541,15 €

410

Mazánek Zdenek

1 339,90 €

411

Mazánek Zdenek

440,85 €

412

Mazánek Zdenek

296,80 €

413

Merka Jaroslav

1 343,07 €

414

Merka Jaroslav

1 188,38 €

415

Merka Jaroslav

1 258,10 €

416

Merka Jaroslav

289,46 €

426

Minárik Rudolf

1 686,04 €

Deň vydania: 16.03.2017

1 146,73 €

0,47

877,41 €

4 275,92 €

1,75

3 271,69 €

5 330,00 €

2,18

4 078,21 €

2 221,69 €

0,91

1 699,91 €

4 353,84 €

1,78

3 331,31 €

3 899,84 €

1,60

2 983,93 €

4 038,27 €

1,65

3 089,85 €

4 552,64 €

1,86

3 483,42 €

2 913,28 €

1,19

2 229,08 €

1 410,80 €

0,58

1 079,46 €

4 367,94 €

1,79

3 342,10 €

2 077,55 €

0,85

1 589,62 €

4 079,01 €

1,67

3 121,02 €

1 686,04 €

0,69

1 290,06 €
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453

NOSRETI SK, s.r.o.

11 424,00 €

454

NOSRETI SK, s.r.o.

5 355,00 €

455

NOSRETI SK, s.r.o.

85,50 €

534

Smatana Peter

1 214,94 €

535

Smatana Peter

555,02 €

536

Smatana Peter

747,55 €

537

Smatana Peter

312,03 €

541

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

542

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

543

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

544

Sociálna poisťovňa
Bratislave

so

sídlom

v

578

Štadler Maroš - NOE

1 840,09 €

579

Štadler Maroš - NOE

156,37 €

580

Štadler Maroš - NOE

1 088,88 €

581

Štadler Maroš - NOE

788,64 €

582

Šúň Branislav Ing.

1 161,01 €

583

Šúň Branislav Ing.

23,40 €

584

Šúň Branislav Ing.

20,80 €

585

Šúň Branislav Ing.

289,08 €

587

Švaral Dušan

1 623,16 €

588

Švaral Dušan

1 329,40 €

589

Švaral Dušan

1 294,54 €

590

Švaral Dušan

632,76 €

680

Valach Juraj

1 519,29 €

681

Valach Juraj

265,84 €

682

Valach Juraj

1 160,46 €

685

Varga Jaroslav JUDr. APEX

113,05 €

686

Varga Jaroslav JUDr. APEX

304,62 €

687

Varga Jaroslav JUDr. APEX

181,83 €

688

Varga Jaroslav JUDr. APEX

639,53 €

689

Varga Jaroslav JUDr. APEX

287,16 €

690

Varga Jaroslav JUDr. APEX

402,96 €

691

Varga Jaroslav JUDr. APEX

287,16 €

692

Varga Jaroslav JUDr. APEX

146,87 €

698

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

699

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

700

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

701

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

702

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

Deň vydania: 16.03.2017

16 864,50 €

6,90

12 903,75 €

2 829,54 €

1,16

2 165,00 €

57 694,60 €

23,60 44 144,61 €

3 873,98 €

1,58

2 964,15 €

1 494,29 €

0,61

1 143,35 €

4 879,86 €

2,00

3 733,79 €

2 945,59 €

1,20

2 253,80 €

2 363,18 €

0,97

1 808,17 €

9 125,00 €

3,73

6 981,93 €

14 472,80 €
16 014,20 €
14 151,00 €

13 056,60 €

1 525,00 €
1 375,00 €
1 525,00 €
1 375,00 €
1 525,00 €
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704

VHC
Vermietungs
Handelsges.m.b.H.

und

713

Volk Ján

1 287,52 €

714

Volk Ján

355,05 €

715

Vranka Miroslav

1 062,24 €

716

Vranka Miroslav

1 258,75 €

717

Vranka Miroslav

1 177,76 €

718

Vranka Miroslav

350,54 €

745

Zvalo Juraj

923,60 €

746

Zvalo Juraj

768,76 €

747

Zvalo Juraj

261,40 €

Deň vydania: 16.03.2017

1 800,00 €

1 642,57 €

0,67

1 256,80 €

3 849,29 €

1,57

2 945,26 €

1 953,76 €

0,80

1 494,90 €

VÝZVA: Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby bezodkladne a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje
čísla účtov a variabilných symbolov, pod ktorými má správca konečný rozvrh výťažku odoslať.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K005844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, predbežný správca úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke
1683/45, 943 01 Štúrovo
Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová značka súdneho spisu: 32K/38/2016
ZÁPISNICA
o priebehu 1. schôdze veriteľov úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke 1683/45,
943 01 Štúrovo
Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania: 01.03.2017
Začiatok konania: 09:00
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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Deň vydania: 16.03.2017

A. Zoznam prítomných veriteľov:
Ing. Ladislav Bódi, správca - konkurznej podstaty úpadcu
Schôdze veriteľov sa nezúčastnil žiadny veriteľ.
B. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoK
5. Záver
B. 1.) Otvorenie schôdze veriteľov
Otvorenie schôdze vykonal správca, a skonštatoval, že v zmysle § 35 ods.3 ZoKR nie je schôdza uznášania
schopná, pretože nie je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Správca
skonštatoval, že k naplneniu programu schôdze nedošlo a bude stanovený nový termín schôdze veriteľov.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina.
V Nitre dňa Nitra, 01.03.2017
podstaty úpadcu

ng. Ladislav Bódi, správca konkurznej

K005845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masri Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., ako správca úpadcu Katarína Masri, nar. 13.06.1971, bytom Hlavná 12/18, 040
01 Košice, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok pod por. č. 7/01 zapísaná pohľadávka veriteľa Allianz –
Slovenská poisťovňa a.s. v prihlásenej sume 56,84 EUR.
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K005846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leon Stecher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Kollára 84/00, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K 2/2017 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K 2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Kubik, správca, sídlo kancelárie Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, ustanovený do funkcie správcu
úpadcu Leon Stecher, narodený 06.11.1956, Martina Kollára 84/00, Čáry (ďalej len "úpadca") uznesením
Okresného súdu Trnava, č.k. 25K 2/2017 zo dňa 01.03.2017 týmto oznamujem, že do správcovského spisu
vedeného v konkurznej veci úpadcu môžu na to oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 8.30
hod. do 15.30 hod. v kancelárii správcu po predchádzajúcej telefonickej dohode na telefónnom čísle 0903 539 351.
JUDr. Peter Kubik, správca
V Dunajskej Strede dňa 13.03.2017

K005847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVA IP spol. s r.o. Košice „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 2, 040 06 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 654 878
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/12/2014 S 1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/12/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca úpadcu: STAVA IP
spol. s r.o. Košice, IČO: 31 654 878, so sídlom Vodárenská 2, 040 06 Košice, oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Michal Tkáč EMTES súkromná firma, so sídlom Remeselnícka 38,
071 01 Michalovce, IČO : 10 714 936, doručená správcovi dňa 10.03.2017 po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty súhrnnou prihláškou pohľadávok:
Prihláška pohľadávky por. č.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR

1.

81.747,81

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group, k. s., správca Úpadcu
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K005848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Abrahám
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisná hodnota v €

10.

Zrážky zo mzdy za február 2017

10.03.2017

1

282,35

282,35

V Piešťanoch, dňa 10.03.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K005849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ignác Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Poradové číslo
Súpisová zložka majetku
Deň zápisu
Dôvod zápisu
Súpisová hodnota
Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac február 2017 v
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý po
13.
10.3.2017
538,78-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
vyhlásení konkurzu

K005850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38K/37/2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, trvale bytom Ulica I. Vysočana
730/1G, 971 01 Prievidza, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť rozvrh z
oddelenej podstaty.
V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
upovedomuje dotknuté osoby, že majú právo v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zostaveného zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a podať námietku. Námietka poradia pohľadávky proti
oddelenej podstate musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K005851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrida Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vidovany 190, 908 62 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 23K 11/2016 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K 11/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Ingrida Vašicová, narodená 04.04.1985,
Vidovany 190, Dubovce, sp.zn. 23 K 11/2016 S 1223, týmto oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku všeobecnej podstaty a zámer zostaviť čiastkový rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a 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 odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Dunajskej Strede, dňa 13.03.2017
JUDr. Peter Kubik, správca

K005852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Lenický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčanská 556/2, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/18/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/18/2014
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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Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Počet Hodnota
v€

Súpisná hodnota v €

49.

Zrážka zo mzdy za február 2017

10.03.2017

1

747,41

747,41

V Piešťanoch dňa 10.03.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Michala Lenického

K005853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2014 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
úpadcu Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze, so sídlom Senecká cesta 2, 931 02 Šamorín, IČO: 36 232 475
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod číslom konania 36K/8/2014
Dátum a čas konania: 10.03.2017 o 09,30 hod.
Miesto konania:

Zasadacia miestnosť STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI RAVING, a.s.
Prítomní:
ATELIÉR INTERIÉRU, s.r.o., Zadunajská cesta 6/3685, Bratislava,
v mene spoločnosti koná Ing. arch. Andrej Marcinka, konateľ spoločnosti
Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s Complex, Mont Fleuri, Mahe,
Seychelská republika, ID 181730, zastúpený advokátkou Mgr. Emese Suba, Cintorínska 91,
925 71 Trnovec n/Váhom na základe plnej moci zo dňa 07.03.2017
Norbert Gyürüsi, nar. 14.4.1990, bytom Cyrilometódska 971/10, 940 02 Nové Zámky,
zastúpený p. Natáliou Nagyovou, na základe plnej moci zo dňa 08.03.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca úpadcu

Program:

1. Prezentácia, otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 1/
Zasadnutie otvoril a viedol správca, ktorý privítal zástupcov členov veriteľského výboru – spoločnosť ATELIÉR
INTERIÉRU, s.r.o., v mene ktorej koná Ing. arch. Andrej Marcinka, konateľ spoločnosti, spoločnosť Grandstream,
Ltd. právne zastúpenú advokátkou Mgr. Emese Suba a pani Natáliu Nagyovú splnomocnenú zástupkyňu člena VV
p. Norberta Gyürüsiho. Správca predniesol návrh programu zasadnutia, ktorý bol jednomyseľne schválený.
Hlasovanie:
Za: 3 členovia VV
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 2/
Členovia veriteľského výboru spomedzi seba zvolili predsedu veriteľského výboru. Každý člen veriteľského výboru
má jeden hlas.
Návrh na predsedu veriteľského výboru: Grandstream Ltd.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Veriteľský výbor
Grandstram Ltd.

prijal uznesenie č. 1/2017: Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ

K bodu 3/
Zvolený predseda schôdze veriteľov sa ujal funkcie predsedu veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru
navrhol, že väčšina rokovaní veriteľského výboru sa bude uskutočňovať písomne per rollam.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 2/2017: Veriteľský výbor schvaľuje, aby sa rokovania veriteľského
výboru zväčša uskutočňovalo písomne per rollam.
Správca požiadal v záujme zníženia nákladov a hospodárneho vedenia konkurzu o možnosť zasielania podania,
vyjadrenia, odporúčania, stanoviská, správy o svojej činnosti , zoznamy, návrhy čiastočných a konečného rozvrhu v
elektronickej podobe na e-mailovú adresu predsedu veriteľského výboru a pri nemožnosti doručenia na adresu
ostatných členov VV .
Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 3/2017:
„Správca konkurznej podstaty je oprávnený zasielať podania, vyjadrenia, odporúčania, stanoviská, správy
o svojej činnosti , zoznamy, návrhy čiastočných a konečného rozvrhu v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu predsedu veriteľského výboru, prípadne jej členov.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4/
Veriteľský výbor udelil správcovi pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu predajom pohľadávok za najvyššiu ponúknutú cenu a to formou verejného ponukového konania. Výber
úspešného záujemcu podlieha následnému schváleniu veriteľským výborom. Ide o nasledovné pohľadávky:
Por.
Peňažná pohľadávka
č.
10.

11.

12.

24.

25.

7.

Istina v €

Právny dôvod vzniku

Súpisová
hodnota v
€

Peňažná pohľadávka voči spoločnosti
STAVECO-stavebná,
a.s.
v
Náklady na elektrickú energiu a plyn za 03/09 – faktúra č. 2009049 zo 4,71
471,00
konkurze, so sídlom Bajkalská 18/A,
dňa 27.04.2009, splatná 11.05.2009
821 08 Bratislava, IČO 36 229 334
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti
STAVECO-stavebná,
a.s.
v
Náklady na elektrickú energiu a plyn za 04,5/09 – faktúra č. 2009051 zo
3.089,06
30,89
konkurze, so sídlom Bajkalská 18/A,
dňa 13.05.2009, splatná 27.05.2009
821 08 Bratislava, IČO 36 229 334
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti
STAVECO-stavebná,
a.s.
v
Náklady na elektrickú energiu a plyn za 04,5/09 – faktúra č. 2009135 zo
1675,09
16,75
konkurze, so sídlom Bajkalská 18/A,
dňa 08.06.2009, splatná 19.06.2009
821 08 Bratislava, IČO 36 229 334
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti
Faktúra č. 2009150 zo dňa 07.08.2009, splatná 21.08.2009- uplatnená
LB výťahy, s.r.o., so sídlom Uhrova 3.709.420,00
zmluvná pokuta za omeškanie s dodaním diela
49.459,06
3, 831 02 Bratislava, IČO 36 742 384
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti
INGSTEEL,
s.r.o.,
so
sídlom
Faktúra č. 2012001 zo dňa 07.02.2012, splatná 21.02.2012- uplatnená
137.406,60
Tomášikova 17, 820 09 Bratislava,
zmluvná pokuta za
neodstránenie vád diela
19.250,20
IČO 17 320 429
Faktúra č. 2009216 zo dňa 23.09.2009,splatná 06.10.2009-uplatnená
Peňažná pohľadávka voči spoločnosti
zmluvná pokuta za oneskorené dodanie a odovzdanie diela vyplývajúce
STAVECO-stavebná, a.s., t.č. v
zo Zmluvy o dielo č. 12307006 zo dňa 26.09.2007, potvrdené Rozsudkom
207.100,79
207,00
konkurze, so sídlom Bajkalská 18/A,
Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 2Cbi/17/2014 zo dňa 5.4.2016
821 08 Bratislava, IČO 36 229 334.
o určenie popretej pohľadávky. Rozsudok Okresného súdu Bratislava I.
o určení popretej pohľadávky nadobudol právoplatnosť dňa 26.05.2016.

V Piešťanoch, 10.03.2017
____________________________
Grandstream Ltd.
Predseda veriteľského výboru
Zapísal a za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca

K005854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hikl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Veronika Gyüreová, správca podstaty úpadcu: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044 58
Seňa, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem nasledovné číslo bankového účtu
vo forme IBAN: SK39 0900 0000 0051 2629 5847, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., na ktorý
možno zložiť kauciu pre popieranie pohľadávky veriteľom. Popieranie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo
podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (s poznámkou pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil 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.
JUDr. Veronika Gyüreová, správca podstaty

K005855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená súhrnná prihláška
pohľadávok veriteľa spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO: 35 942 436, v celkovej výške 256,83 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 13.03.2017.

V Považskej Bystrici, dňa 13.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K005856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AQUATING, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 221 953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/24/2015 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/24/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE III. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje: Tretie kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) na predaj podniku – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu AQUATING, spol. s.r.o., IČO: 36 221 953, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 917 01 Trnava, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
10399/T (ďalej len „Úpadca“) pozostávajúci najmä z nehnuteľného majetku, zapísaného v súpise všeobecnej
a oddelenej podstaty Úpadcu. Súpisy majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky, boli zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 248/2015 zo dňa 29.12.2015 a č. 233/2015 zo dňa 04.12.2015 s doplnením č. 248/2015
zo dňa 29.12.2015 a s aktualizáciou č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016.

Ide o nasledovné nehnuteľnosti, zapísané na liste vlastníctva č. 7249 v katastrálnom území Trnava, v okrese
Trnava, obec Trnava:

Pozemky parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako:
-

parc. č. 262 o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

-

parc. č. 263 o výmere 168 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

-

parc. č. 3307/1 o výmere 4983 m2 druh pozemku ostatné plochy,

-

parc. č. 8246/6 o výmere 359 m2 druh pozemku záhrady,

-

parc. č. 8269 o výmere 31 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

Stavba:
-

súp. č. 228 na parc. č. 262, dom, o výmere 530 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len ,,Nehnuteľnosti”)

Hnuteľné veci:
-

motorové vozidlo Volkswagen Transporter,

-

motorové vozidlo Volkswagen FIAT DUCATO,
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(ďalej len ,,Hnuteľné veci”)

Peňažné pohľadávky:
výška istiny: 4.329,89 EUR, dlžník: Štefánia Balažovičová, Spartakovská 19, 917 01 Trnava, IČO:
41799895,
výška istiny: 71.615,12 EUR, dlžník: CERE INVEST KAMIONKA, s.r.o., Filmářská 1153/19,
Praha 5, česká republika, IČO: 41799895,
výška istiny: 62.479,98EUR, dlžník: CERE INVEST KAMIONKA, s.r.o., Filmářská 1153/19, Praha 5,
česká republika, IČO: 41799895,
výška istiny: 28.413,01 EUR, dlžník: Euro LOGOS, s.r.o. „v konkurze“, Senecká cesta 2, 931
01 Šamorín, IČO: 36 232 475,
-

výška istiny: 159,13 EUR, dlžník: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

-

výška istiny: 110 EUR, dlžník: Tatra banka, a.s.

(ďalej len ,,Pohľadávky”)

Všetky hnuteľné veci tvoriace súčasť a príslušenstvo Nehnuteľností spolu s Hnuteľnými vecami vyššie uvedenými
a Pohľadávkami (ďalej aj ako „Podnik“).

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 3. kole verejného ponukového konania sa
najnižšie podanie znižuje o 50 % oproti súpisovej hodnote speňažovaného majetku, ktorá predstavuje sumu
735.972,13 EUR. Najnižšie podanie 3. kola ponukového konania predstavuje sumu 367.986,07 EUR. Bližšie
podrobnosti týkajúce sa Podniku, obhliadky Podniku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese:
nano@akko.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Podniku sa predkladajú na adresu
kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej
obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – AQUATING neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

·
·

návrh kúpnej ceny číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 31.03.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do sídla kancelárie Správcu, nie dátum
podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového
konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do sedem (7) dní odo dňa
termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.

............................................................
Mgr. Ing. Pavol Korytár
správca úpadcu AQUATING, spol. s.r.o. v konkurze

K005857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jana Petrisková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 114, 831 54 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Kubicová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S-272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Kubicová S272, úpadcu Ing. Jana Petrisková, bytom Račianska 114, 831
54 Bratislava v konaní č.k. 4K/68/2016 vedené na Okresnom súde Bratislava I v Bratislave týmto zvolávam 1.
schôdzu veriteľov v zmysle § 34 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení zmien a doplnkov
na deň 20.05.2017 o 11.00 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty, Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, 1.
poschodie s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Hlasovanie o výmene správcu
5. Diskusia
6. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. Prezentáci veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. Prezentáci veriteľov
o 10.45 hod.
JUDr. Viera Kubicová
správca konkurznej podstaty

K005858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sládeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedlíkova 558/23, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2015 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „zabezpečený
veriteľ“) a o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V konkurznej veci úpadcu Peter Sládeček, nar. 23.01.1963, bytom Jedlíkova 558/23, 949 12 Nitra (ďalej len
"úpadca"), vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 32K/4/2015, správca úpadcu JUDr. Fadi Fardous, so
sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Nitre, dňa 13.03.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K005859
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu, ponúka v rámci verejného ponukového konania
na predaj časť hnuteľného majetku úpadcu – výrobné stroje - jednotlivo, za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu
(ponuky budú podliehať schváleniu príslušným veriteľským orgánom):
P. č.

Popis hnuteľnej veci

Inventárne číslo

Výrobné číslo

Hodnota v €

6

Vyvrt. stroj M-21/bajonet

Neuvedené

3146401

2 000,00 €

7

Vyvrt. stroj M-22/bajonet

Neuvedené

333397

2 000,00 €

8

Píla FB 450

Neuvedené

FB-22/03-02

1 500,00 €

9

Olepovačka K 208

Neuvedené

AH/108318

4 000,00 €

10

Kotúčová píla s predrezom + posuv

Neuvedené

131040

1 000,00 €

12

Stroj šijací

Neuvedené

1131-44MH/L34

500,00 €

13

Odsávanie ROJEK

Neuvedené

1198

100,00 €

14

Odsávanie URBAN

Neuvedené

523

200,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA - LONC- STROJE - 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

K005860
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 - 3. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca úpadcu Milan Lonc, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 – zásoby a materiál - aj jednotlivo, za najvyššie ponúknutú kúpnu cenu
(ponuky budú podliehať schváleniu príslušným veriteľským orgánom):

HNUTEĽNÝ MAJETOK-zásoby + materiál
por.č. Popis

Stav/inventárne číslo/výrobné číslo MJ Počet súp. Hodnota

1.

Plávajúca podlaha

Neuvedené

m2 450

2.

Svietidlá

Neuvedené

ks 30

450,00 €

3.

Svietidlá

Neuvedené

ks 15

300,00 €

4.

Drev.palety

Neuvedené

ks 30

150,00 €

5.

Kuch.drezy

Neuvedené

ks 2

6.

Kuch.dvierka fólievané rôzne rozmery a farby

Neuvedené

m2 200

7.

Úchytky

Neuvedené

ks 1000

8.

Drevotrieska LAMINO

Neuvedené

m2 370

9.

Sololit

Neuvedené

m2 80

150,00 €

10.

Prac.dosky

Neuvedené

bm 90

1 000,00 €

11.

Rezivo

Neuvedené

m2 3

1 050,00 €

12.

Lamely

Neuvedené

ks 300

104,00 €

13.

Sklo číre búrsené 36x46

Neuvedené

ks 130

360,00 €

14.

Sklo kôra 28x59

Neuvedené

ks 120

400,00 €

15.

Sklo číre búrsené 70x38

Neuvedené

ks 80

350,00 €

16.

Zrkadlo okrúhle

Neuvedené

ks 6

90,00 €

17.

Sklo číre 67x37

Neuvedené

ks 14

55,00 €

18.

Sklo číre 54x36

Neuvedené

ks 13

40,00 €

19.

Sklo číre 50x37

Neuvedené

ks 58

180,00 €

20.

Sklo číre 36x70

Neuvedené

ks 90

360,00 €

21.

Zrkadlo 35x155

Neuvedené

ks 8

172,00 €

22.

Lišta fóliovaná na dvierka

Neuvedené

bm 400

1 400,00 €

23.

Lišta ozdobná fóliová na rampu

Neuvedené

bm 1000

2 100,00 €

24.

Drôtený systím

Neuvedené

ks 20

1 400,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25.

Úchytky reling

Neuvedené

ks 300

600,00 €

26.

Úchytky reling

Neuvedené

ks 30

150,00 €

27.

Plnovýsuv

Neuvedené

ks 100

260,00 €

28.

Lišty alumínové na prac.dosku

Neuvedené

ks 30

120,00 €

29.

Brúsny papier

Neuvedené

/

300,00 €

30.

materiál (šróby, panty, ....)

Neuvedené

ks

200,00 €

31.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks 2

200,00 €

32.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

300,00 €

33.

3-dielna skriňa

Neuvedené

ks 3

650,00 €

34.

Kuchyňa XÉNIA - červeno-sivá

Neuvedené

ks 1

1 850,00 €

35.

Kuchyňa BORENO - sivá

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

36.

Kuchyňa masívna

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

37.

Kuchyňa RIO

Neuvedené

ks 1

700,00 €

38.

Matrac

Neuvedené

ks 2

120,00 €

39.

Posteľ DIANA + 2x nočný stolík

Neuvedené

ks 1

300,00 €

40.

Kuchyňa JASMÍNA - vanilka dijón

Neuvedené

ks 1

1 650,00 €

41.

Kuchyňa hladká - slivková

Neuvedené

ks 1

600,00 €

42.

Komoda vysoká

Neuvedené

ks 1

120,00 €

43.

Toaletný stolík

Neuvedené

ks 1

100,00 €

44.

Kuchyňa - dub windy

Neuvedené

ks 1

600,00 €

45.

Skriňa s nadstavcami

Neuvedené

ks 3

450,00 €

46.

Kucyňa hladká - breza

Neuvedené

ks 1

500,00 €

47.

Obývačka ATYP

Neuvedené

ks 1

650,00 €

48.

Písací stolík

Neuvedené

ks 2

260,00 €

49.

Kuchynský stôl

Neuvedené

ks 1

130,00 €

50.

Molitány

Neuvedené

ks 4

400,00 €

51.

Nadstavec

Neuvedené

ks 3

180,00 €

52.

Kancelársky nábytok zostava - sivá

Neuvedené

ks 1

600,00 €

53.

Sedacia súprava rohová

Neuvedené

ks 1

500,00 €

54.

Kancelárska zostava - buková

Neuvedené

ks 1

500,00 €

55.

Kalcelárska zostava - čerešňa

Neuvedené

ks 1

600,00 €

56.

Kancelárksa zostava - makasan

Neuvedené

ks 1

600,00 €

57.

Kancelárska zostava - čerešňa masív

Neuvedené

ks 1

600,00 €

58.

Kuchyňa - dub real

Neuvedené

ks 1

1 000,00 €

59.

Skrine 60, 61, 62A - DTD slivka

Neuvedené

ks 4

600,00 €

/
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60.

Posteľ DIANKA - DTD rustikal

Neuvedené

ks 1

99,00 €

61.

Písací stôl - DTD rustikal

Neuvedené

ks 1

38,00 €

62.

Komoda č. 48 - DTD čerešňa

Neuvedené

ks 1

146,00 €

Neuvedené

ks 6

596,00 €

63.

Skrine č. 22, 22, 21 + nadstavce - buk+zrk.

64.

3-dielna skriňa š/210 + zrk. - DTD javor

Neuvedené

ks 1

351,00 €

65.

Rohová skriňa - DTD buk

Neuvedené

ks 1

49,00 €

66.

3-dielna sedačka s rozkl. + drev.rám + taburetka

Neuvedené

ks 1

249,00 €

67.

Posteľ manželská masív - čerešňa - komplet

Neuvedené

ks 1

600,00 €

68.

Kuchynská linka frézovaná - MDF jelša

Neuvedené

ks 1

1 250,00 €

69.

Kl. MYDIELKO - MDF čerešňa

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

70.

Kl.hladká - DTD slivka

Neuvedené

ks 1

869,00 €

71.

Kl. CARMEN - HDF čerešňa

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

72.

Kl.frézovaná - MDF dub windy

Neuvedené

ks 1

483,00 €

73.

Kl. BORNEO - DTD platinum

Neuvedené

ks 1

1 600,00 €

74.

Kl. BORNEO - DTD wehge + javor

Neuvedené

ks 1

800,00 €

75.

Kl. RIO - DTD, MDF čerešňa javor

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

76.

Kl. JASMÍNA - DTD + MDF orech DD + van.lesk

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

77.

sedačka Ivana

ks 1

600,00 €

78.

Komoda č. 45 - DTD čerešňa

ks 1

140,00 €

79.

Kuchynská linka XÉNIA crema s pultom

Neuvedené

ks 1

1 900,00 €

80.

Kuchynská linka XÉNIA /JASMÍNA s pultom biela, čierna, zelená

Neuvedené

ks 1

1 700,00 €

81.

Kuchynská linka XÉNIA biela. orech

Neuvedené

ks 1

765,00 €

82.

Kuchynská linka JAASMÍNA vanilka

Neuvedené

ks 1

1 700,00 €

83.

Kuchynská linka BORNEO platinm s pultom

Neuvedené

ks 1

1 800,00 €

84.

Kuchynská lina XÉNIA bilea

Neuvedené

ks 1

1 500,00 €

85.

Kuchynská linka XÉNIA bordová

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

86.

Kuchynská linka RIO

Neuvedené

ks 1

800,00 €

87.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks 1

1 100,00 €

88.

Posteľ PAŤA s matracmi

Neuvedené

ks 1

710,00 €

89.

Komoda SOFIA

Neuvedené

ks 1

213,00 €

90.

Nočné stolíky LUX

Neuvedené

ks 1

96,00 €

91.

Vstavaná skriňa - slivka

Neuvedené

ks 1

464,00 €

92.

Vstavaná srkiňa - škorica

Neuvedené

ks 1

700,00 €
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93.

Vstavaná srkiňa LAKOBEL

Neuvedené

ks 1

800,00 €

94.

KUBO klasik

Neuvedené

ks 1

329,00 €

95.

KUBO sektor s roh.stolom

Neuvedené

ks 1

703,00 €

97.

Toaletný stoík

Neuvedené

ks 1

110,00 €

98.

Kreslo PINOKIO

Neuvedené

ks 1

105,00 €

99.

3-dielna skriňa 210

Neuvedené

ks 1

361,00 €

100.

Posteľ LAURA

Neuvedené

ks 1

459,00 €

101.

Nočné stolíky mocca/crema

Neuvedené

ks 1

129,00 €

102.

Set skríň so zásuvkami

Neuvedené

ks 1

698,00 €

103.

Obývacia stena JAMAJKA

Neuvedené

ks 1

435,00 €

104.

Masívna posteľ BLANKA s matracmi

Neuvedené

ks 1

550,00 €

105.

Nočné sotlíky LUX

Neuvedené

ks 1

82,00 €

106.

Komoda 48

Neuvedené

ks 1

146,00 €

107.

Set skríň do rohu

Neuvedené

ks 1

702,00 €

108.

Konferenčný stolík TREND

Neuvedené

ks 1

139,00 €

109.

Rohová sedačka GAMA vzor

Neuvedené

ks 1

749,00 €

110.

Kreslá koža

Neuvedené

ks 1

598,00 €

111.

Rohová sedačka ODETA - kvety

Neuvedené

ks 1

947,00 €

112.

Ovývací sektor KAPPA so stolíkom

Neuvedené

ks 1

868,00 €

113.

Stoličky biela/čierna

Neuvedené

ks 4

180,00 €

114.

Barové stoličky

Neuvedené

ks 2

70,00 €

115.

skriňa - vysoká

Neuvedené

ks 1

100,00 €

116.

Počítač - monitor

Neuvedené

ks 1

50,00 €

117.

multifunkčné zariadenie HP

Neuvedené

ks 1

20,00 €

118.

ozdoby - vázy, obrazy, lampy

Neuvedené

119.

Sedačka IVANA

Neuvedené

ks 1

600,00 €

120.

Sedačka zelená+ kreslá

Neuvedené

ks 1

510,00 €

121.

válenda s ulož. Priestorom

Neuvedené

ks 1

165,00 €

122.

zdravotný matrac

Neuvedené

ks 4

400,00 €

123.

Kuchynská linka XÉNA/Jasmína

Neuvedené

ks 1

1 150,00 €

124.

Kuchynská linka XÉNA

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

125.

Kuchynská linka BORNEO

Neuvedené

ks 1

1 250,00 €

126.

Kuchynská linka hladká

Neuvedené

ks 1

899,00 €

127.

Kuchynská linka hladká 1,8m

Neuvedené

ks 1

500,00 €

100,00 €
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128.

Kuchynská linka CARMEN

Neuvedené

ks 1

1 589,00 €

129.

Kuchynská linka MASÍV

Neuvedené

ks 1

1 200,00 €

130.

stôl Jozefa

Neuvedené

ks 1

119,00 €

131.

Detská izba KUBO

Neuvedené

ks 1

619,00 €

132.

Obývacia stena KAPPA

Neuvedené

ks 1

750,00 €

133.

Obývacia stena BLANKA Klasik

Neuvedené

ks 1

699,00 €

134.

Obývacia stena BLANKA

Neuvedené

ks 1

327,00 €

135.

Konferenčný stolík

Neuvedené

ks 1

84,00 €

136.

Rohová lavica Jozefa

Neuvedené

ks 1

120,00 €

137.

Posteľ DIANA

Neuvedené

ks 1

400,00 €

138.

Nočný stolík LUX

Neuvedené

ks 1

62,00 €

139.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

599,00 €

140.

Vstavaná skriňa

Neuvedené

ks 1

499,00 €

141.

Vešiaková skriňa č. 51

Neuvedené

ks 1

199,00 €

142.

3-dverová skriňa

Neuvedené

ks 1

432,00 €

143.

kontajner č. 12

Neuvedené

ks 1

59,00 €

144.

kontajner č. 13

Neuvedené

ks 1

79,00 €

145.

stolík malý č. 16,17

Neuvedené

ks 1

69,00 €

146.

Skriňa vešiaková č. 21

Neuvedené

ks 1

136,00 €

147.

Skriňa delená č. 22

Neuvedené

ks 1

152,00 €

148.

Skriňa policová č. 22

Neuvedené

ks 1

152,00 €

149.

nadstavec č. 28

Neuvedené

ks 1

87,00 €

150.

nadstavec č. 29

Neuvedené

ks 2

92,00 €

151.

TV stolík

Neuvedené

ks 1

79,00 €

152.

Toaletný stolík so zrkadlom

Neuvedené

ks 1

131,00 €

153.

taburetka

Neuvedené

ks 1

20,00 €

154.

komoda 101

Neuvedené

ks 1

119,00 €

155.

Komoda č. 44

Neuvedené

ks 1

179,00 €

156.

Komoda č. 45

Neuvedené

ks 1

173,00 €

157.

Komoda č. 47

Neuvedené

ks 1

179,00 €

158.

Komoda č. 50

Neuvedené

ks 1

89,00 €

159.

Malý stôl - písací

Neuvedené

ks 1

63,00 €

160.

K. L. hladká rohová

Neuvedené

ks 1

916,00 €

161.

L. L. RIO MDF

Neuvedené

ks 1

850,00 €

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

117

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

162.

K. L. MYDIELKO

Neuvedené

ks 1

800,00 €

163.

K. L. frézovaná

Neuvedené

ks 1

993,00 €

164.

JASMÍNA/XÉNIA - zelená

Neuvedené

ks 1

900,00 €

165.

XÉNIA DTD - červená

Neuvedené

ks 1

1 000,00 €

166.

KUBO sektor - komoda

Neuvedené

ks 1

77,00 €

167.

Sedačka ANDREA 3+1

Neuvedené

ks 1

717,00 €

168.

Sedačka GAMA - roh

Neuvedené

ks 1

699,00 €

169.

Skrine - 51 - vešiaková

Neuvedené

ks 1

158,00 €

170.

Skrine - 60 - rohová

Neuvedené

ks 1

237,00 €

171.

Skrine - SOFIA - vešiaková

Neuvedené

ks 1

171,00 €

172.

Skrine - SOFIA - policová

Neuvedené

ks 1

182,00 €

173.

Skrine - 29 - nadstavec

Neuvedené

ks 1

67,00 €

174.

Skrine - 28 - nadstavec

Neuvedené

ks 1

63,00 €

175.

Vstavaná skriňa - 270 cm

Neuvedené

ks 1

650,00 €

176.

Komoda - 43 - 3 šuflíková

Neuvedené

ks 1

140,00 €

177.

Komoda - 47 - 7 šuflíková

Neuvedené

ks 1

147,00 €

178.

Komoda - 50 - 3 šuflíková (malá)

Neuvedené

ks 1

52,00 €

179.

PINOKIO kreslo

Neuvedené

ks 1

111,00 €

180.

tab.kocka

Neuvedené

ks 1

19,00 €

181.

pult + malá šufíková komoda

Neuvedené

ks 1

60,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke s označením
„PONUKA- LONC (ZA) - 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

K005861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 852 / 15, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/56/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/56/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

Správca:

JUDr. Matúš Košara
Piaristická 44
91101 Trenčín

Úpadca:

Miroslav Malík, nar. 19.07.1968
Gen. Svobodu 852/15
958 01 Partizánske

1.
PEŇAŽNÁ HODNOTA:
Popis: finančná hotovosť na vkladnej knižke SK20 0900 0000 0002 6164 7734 vedenej v Slovenskej sporiteľni, a. s. na meno Miroslav Malík,
r. č. XXXXXX/XXXX
Mena:
Celková suma: 27,13 €
Právny dôvod vzniku: Existencia vkladnej knižky zistená činnosťou správcu.
Euro
Hodnota: 27,13 €
Dátum zapísania do súpisu: 08.03.2017

2.
PEŇAŽNÁ HODNOTA:
Popis: Zrážka zo mzdy úpadcu za obdobie 2/2017
Celková suma: 134,23 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Zrážka zo mzdy úpadcu
Hodnota: 134,23 €
Dátum zapísania do súpisu: 08.03.2017

V Trenčíne, dňa 08.03.2017 , JUDr. Matúš Košara, správca
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K005862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Jána Nepomuckého 418/7, 930 21 Jahodná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/14/2012 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/14/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava (ďalej
len „Správca“) vyhlasuje: Druhé kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) na predaj podniku – podľa nižšie uvedenej špecifikácie.

I. Predmet ponukového konania: majetok úpadcu Jozef Molnár v konkurze, nar. 11.05.1977, Sv. Jána
Nepomuckého č. 418/7, 930 21 Jahodná (ďalej len „Úpadca“) pozostávajúci z hnuteľného majetku, zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu. Súpis majetku Úpadcu, ktoré sú predmetom tejto ponuky, boli zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 202/2012 zo dňa 18.10.2012.

Ide o nasledovné hnuteľné veci:

a) kuchynský stôl + 6 ks stoličiek
b) komoda hnedá
c) sedacia súprava (bielo – hnedá)
d) TV zn. SAMSUNG
e) audio DVD system zn.PIONEER spolu s 5 ks reproduktorov zn. JAMO
f) video projektor zn. OPTOMA
g) konferenčný stolík (hnedá farba)

(ďalej len ,,Hnuteľné veci”)

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania: V 2. kole verejného ponukového konania sa
najnižšie podanie znižuje o 20 % oproti súpisovej hodnote Hnuteľných vecí, čo predstavuje sumu 1.216,- eur
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Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku, ako aj úplné znenie podmienok verejného ponukového
konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u Správcu na tel. č.: 0917 643 333, príp. mailom na adrese:
nano@akko.sk.

V. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záväzné ponuky na odkúpenie Hnuteľného majetku sa predkladajú
na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v
zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz – Jozef Molnár neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

·
·
·
·

návrh kúpnej ceny číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o
výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet v banke: č. účtu: SK5411000000002629805817, vedený v Tatra
banke, a.s.,
doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 31.03.2017 (vrátane) do 11.00 hod. Pre dodržanie lehoty
doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum podania
ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania
predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.

VII. Lehota na vyhodnotenie ponúk: Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do sedem (7) dní odo dňa
termínu predloženia ponúk a v tejto lehote zároveň odošle oznam záujemcom výsledok verejného ponukového
konania. Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.

............................................................
Mgr. Ing. Pavol Korytár
správca úpadcu Jozef Molnár v konkurze

K005863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S 1686
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Okresný súd Bratislava I
4K/44/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu: LadSK s.r.o., IČO: 36 709 115, so sídlom Šustekova 23, 851 04
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 4K/44/2016
zvoláva v súlade s ust. § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení prvú schôdzu veriteľov na deň
05.05.2017 o 10.00 hod., ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na ul. Blatnícka č. 3, 831 02 Bratislava.
Predmet rokovania schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov,
3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z),
4. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 37 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.),
5. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorý podal prihlášku do konkurzu v základnej prihlasovacej lehote a ktorého pohľadávka je v
čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra, zástupca veriteľa platnú plnú moc.
v Bratislave, dňa 13.03.2017
JUDr. Alexandra Karlíková, správca

K005864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hlaváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/48/2016 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/48/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu: Jana Hlaváčová, nar. 10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12, 921
01 Piešťany, č.k. 36K/48/2016, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej
kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od
09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0948 181 966, alebo na e-mailovej adrese: office@tsd.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

Trnavský správcovský dom, k.s. správca,
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

122

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

K005865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 26.04.2017 o 10:00 hod, v kancelárii správcu: Zámocká 14,
811 01 Bratislava, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave
konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti. Poznámka: V
prípade, že avizuje svoju účasť na schôdzi veriteľov počet veriteľov, ktorý kapacitne prekračuje možnosti sídla
správcu, oznámim zverejnením v Obchodnom vestníku zmenu miesta konania prvej schôdze veriteľov.
Mgr. Milena Nosková, správca

K005866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

26. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážka zo mzdy 02/2017
136,12 €
136,12 €
13.03.2017

V Poprade, 13.03.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
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K005867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hlaváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/48/2016 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/48/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Jana Hlaváčová, nar.
10.08.1970, bytom Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
36K/48/2016-141 zo dňa 30.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. 24/2017 zo dňa 03.02.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt: Jana Hlaváčová, date of birth: 10th August 1970, permanent address: Kúpeľná 3497/12, 921 01
Piešťany, I am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 36K/48/2016-141
dated on 30th January 2017 bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Gazette Journal No. 24/2017 dated on 3rd February 2017.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Trnavský správcovský dom, k.s. so sídlom: Námestie SNP 3,
917 01 Trnava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Trnavský správcovský dom, k.s. registered
seat: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy.
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 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.
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 Gazette 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 Gazette with stating the creditor and the registered sum.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, jeho zabezpečovacie
právo zanikne.
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will cease to
exist.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
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.
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.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Gazette.
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th May 2000.

Trnavský správcovský dom, k.s.
správca/trustee

K005868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EPIONA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlesok 491/16, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 031 577
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2007 S 1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2007
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
Na základe uloženého záväzného pokynu zo dňa 24.1.2017 zástupcu veriteľov Iveta Salajová, Podlesok 491/16,
053 15 v zmysle žiadosti o uloženie záväzného pokynu podľa § 81 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, týmto vylučujem majetok zaradený do všeobecnej podstaty úpadcu a to:

1. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči Mgr. Soňa Kukučková –Nábytok Soňa, Mukačevská 43, Prešov, IČO:
34 811 257, dôvod vzniku: Fa č. 040056 zo dňa 12.9.2004, suma: 7 600,41 €. Deň zaradenia do súpisu:
28.12.2007.
2. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči MINITEC s.r.o., Turgenevova 13, Košice, IČO: 17 075 149, dôvod
vzniku: Fa č. 07002 zo dňa 11.6.2007, suma: 200,64 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007.
3. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči MINITEC s.r.o., Turgenevova 13, Košice, IČO: 17 075 149, dôvod
vzniku: Fa č. 07003 zo dňa 3.7.2007, suma: 93,81 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007.
4. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči MINITEC s.r.o., Turgenevova 13, Košice, IČO: 17 075 149, dôvod
vzniku: Fa č. 07004 zo dňa 3.7.2007, suma: 21,05 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007.
5. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči MINITEC s.r.o., Turgenevova 13, Košice, IČO: 17 075 149, dôvod
vzniku: Fa č. 07006 zo dňa 16.8.2007, suma: 413,22 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007.
6. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči MINITEC s.r.o., Turgenevova 13, Košice, IČO: 17 075 149, dôvod
vzniku: Fa č. 07007 zo dňa 14.9.2007, suma: 207,11 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007.
7. Peňažná pohľadávka, evidovaná voči FORTE s.r.o., Národná 34, Žilina, IČO: 31 576 681, dôvod vzniku: Fa
č. 040052 zo dňa 12.9.2004, suma: 359,33 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007.
8. Pohľadávka z účtu v banke, číslo účtu:2626381369/1100, mena Sk, účet vedený v Tatra banke a.s.,
zostatková suma: 206,86 €. Deň zaradenia do súpisu: 28.12.2007
K pohľadávke č.1.:
Listom zo dňa 23.12.2015 a 17.1.2017 súdny exekútor oznámil, že povinná v exekučnom konaní EX
2727/2011 Soňa Kukučková nevlastní žiaden hnuteľný majetok, obchodný podiel, cenné papiere, pohľadávky, nemá
zriadené bankové účty, nevlastní žiaden nehnuteľný majetok, nepoberá žiaden príjem, v exekučnom konaní
nespolupracuje a vzhľadom na stav majetku nebola v exekučnom konaní vymožená žiadna čiastka. Exekúcia sa
teda javí ako nevymožiteľná.
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K pohľadávke č. 2 až č .6.:
Dňa 30.8.2010 bolo predchádzajúcim správcom vydané potvrdenie o splnení záväzku dlžníka spoločnosť
MINITEC s.r.o., pretože uhradil úpadcovi pohľadávku vo výške 889,21 Eur s prísl., v zmysle právoplatného
platobného rozkazu Okresného súdu Košice II,č.k. 34 Rob/110/2010.
K pohľadávke č.7.:
Podaním zo dňa 5.1.2016 mi bolo správcom úpadcu oznámené, že Okresný súd Žilina, uznesením zo dňa
21.6.2012, č.k. 2K/19/2010, právoplatnosť 14.7.2012, zrušil konkurz na majetok úpadcu FORTE s.r.o. pre
nedostatok majetku.
K pohľadávke č.8.:
Dňa 27.8.2010 bola podpísaná Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu s Tatra bankou a.s., na základe,
ktorej bol zrušený bankový účet úpadcu číslo účtu 2626381369/1100 so zostatkom 824,46 €.
V zmysle udeleného súhlasu zástupcu veriteľov Iveta Salajová, bol vyššie špecifikovaný majetok úpadcu ku
dňu 25.1.2017 vylúčený zo všeobecnej podstaty.
V Košiciach 10.3.2017
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K005869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Martin Jozefko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/6/2017 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Martin Jozefko Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.08.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné
meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 6K/6/2017 S 1433
k sp. zn.: 6K/6/2017

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Zelená
2, 811 01 Bratislava, v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno
dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 13.03.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Peter Čavojský, PhD., komplementár

K005870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Faturíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 328/54, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/53/2016 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/53/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Bohuslav Gelatka, správca, oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty mi boli doručené
nasledovné prihlášky pohľadávok:
- súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25,
Bratislava - pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 27-47,
- súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 48-53,
- prihláška nezabezpečenej pohľadávky od veriteľa Andrej Šintál, Komenského 1651, Púchov - pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 54,
- prihláška zabezpečenej pohľadávky od veriteľa Andrej Šintál, Komenského 1651, Púchov - pohľadávka bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 55,
- súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok od veriteľa Profi Credit Slovakia, s.r.o. - pohľadávky boli
zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 56-57.

K005871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohut Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu Radoslav
Kohut, nar.: 29.06.1975, trvale bytom Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 10.03.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina

Ulica
Číslo Obec PSČ
Štát
Janka Kráľa 2
Žilina 010 01 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
60,00 €

LawService Recovery, k.s.

K005872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra správca úpadcu: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304 v súlade s § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na adrese: Štúrova 21, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne
e-mailom.
V Nitre, 13.03.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K005873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1969
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda správca úpadcu:
Jozef Križan, nar. 31.08.1969, bytom Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná
5931/80, 929 01 Dunajská Streda, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne
e-mailom.
V Dunajskej Strede, 13.03.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K005874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Kochrdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/49/2016 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/49/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1. kolo : VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
Správca úpadcu: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978, v súlade so záväzným pokynom súdu pri výkone pôsobnosti
zástupcu veriteľov (uznesenie OS Bratislava, sp.zn. 6K/49/2016-88 1116219785 zo dňa 20.02.2017), vyhlasuje prvé
kolo verejného ponukového konania na prevod majetku úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty,
publikovaný v č. OV 2/2017 zo dňa 03.01.2017, motorové vozidlo: HONDA CIVIC 1.4, typ EJ94, výr. č.
JHMEJ9440XS215391, 1396 ccm, 66 kW, AT 4, Hatchback 5 dv., r.v. 1999, v súpisovej hodnote 1 200 EUR.
Záujemcovia majú právo predkladať svoje ponuky na odplatný prevod veci na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej v
súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Presnú špecifikáciu majetku a podmienky verejného ponukového konania oznámi správca záujemcom do piatich dní
na základe žiadosti a zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku 10 EUR, ktorý záujemca musí zložiť najneskôr
v lehote 10 dní od zverejnenia výzvy na verejné ponukové konanie v Obchodnom vestníku. Zaplatenie poplatku je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v lehote 10 dní od zverejnenia výzvy na verejné ponukové konanie v Obchodnom vestníku. Zaplatenie poplatku je
podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní.
Účastník verejného ponukového konania má po preukázaní úhrady právo sa zúčastniť obhliadky veci, ktorá sa na
základe záujmu uskutoční v 11. až 15. deň od zverejnenia tejto výzvy.
Vec predá správca záujemcovi, ktorý v lehote 20 dní od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku ponúkne
najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku.
Žiadosti o presnú špecifikáciu a ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu Mgr. Ján Kováčik, Odborárske
nám. 3, 811 07 Bratislava s označením „6K/49/2016 – VPK – neotvárať“. Nenávratný účastnícky poplatok je
potrebné zložiť na účet úpadcu vedený v Prima banke Slovensko, a.s., č.ú.: 37 6171 8002 / 5600, IBAN: SK59
5600 0000 0037 6171 8002, do poznámky je potrebné uviesť meno / obchodné meno záujemcu.
Ponuka záujemcu musí obsahovať údaj, o ktorú vec má záujem, výšku ponúkanej odplaty, jeho identifikačné údaje,
spôsob uhradenia odplaty a kontaktné údaje (telefón, e-mail). V ponuke sa záujemca musí zaviazať, že ponuku
predkladá minimálne na obdobie troch mesiacov od jej predloženia správcovi. Podmienkou prevodu majetku je
preukázanie zaplatenia celej odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Správca nepredá majetok, ktorý tvorí všeobecnú podstatu záujemcovi, ktorý je osobou spriaznenou so správcom,
osobou spriaznenou s úpadcom alebo dlžníkom úpadcu, okrem prípadov, keď to schváli zástupca veriteľov. Pri
splnení všetkých podmienok môže správca predať súbor vecí záujemcovi, ktorý je veriteľom prihlásenej pohľadávky
alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Otváranie ponúk sa uskutoční v kancelárii správcu najneskôr do 3 pracovných dní po skončení každého kola, o čom
sa vyhotoví úradný záznam. O vyhodnotení jednotlivých kôl správca písomne informuje súd. Pri dodržaní
podmienok verejného ponukového konania je správca oprávnený uzatvoriť príslušné zmluvy.
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o kúpe veci do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom.
V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, je ten povinný zaplatiť do podstaty 10%
súpisovej hodnoty hnuteľných vecí, o ktoré sa uchádzal. Správca je o tomto povinný každého záujemcu vopred
informovať. V prípade zmarenia verejného ponukového konania z dôvodov na strane záujemcu je zástupca veriteľov
(súd) oprávnený vybrať záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky konania s druhou najvyššou ponukou alebo
rozhodnúť, že zmarené kolo sa uskutoční opäť.
Upozornenie pre záujemcov: Hnuteľné veci môžu mať právne alebo faktické vady. Predávajúci nezodpovedá za
kvalitu predávaných vecí. Úspešný záujemca svojim podpisom na zmluve potvrdí, že bol zo strany správcu na tieto
skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných právnych a faktických vád
hnuteľných vecí. Kupujúci nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy odstúpiť ani požadovať náhradu akejkoľvek
škody.
O výsledku verejného ponukového konania je správca povinný informovať bez zbytočného odkladu prostredníctvom
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Ján Kováčik, správca S 1557

K005875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná
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Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná
419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad – Matejovce, týmto v
súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa
podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350 EUR sú povinní zložiť na účet IBAN: SK48 1100 0000 0029 3017
0208. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Poprade dňa 13.3.2017
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K005876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca majetku úpadcu Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná
419/26, 093 01 Vranov nad Topľou, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 7.6.2017 o 10:00 hod. na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Poprade dňa 13.3.2017
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K005877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1969

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

132

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/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: Jozef Križan, nar.
31.08.1969, bytom Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36K/6/2017 zo dňa 06.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 50/2017 zo dňa 13.03.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.,
Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný
súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika, k číslu konania 36K/6/2017. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
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podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trusteeof the debtor Jozef Križan, nar. 31.08.1969, Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, No. 36K/6/2017
dated on 6th of March 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 50/2017 on 13th of March 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda. In one copy creditors lodge
their claims to the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the
No. 36K/6/2017. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
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bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Dunajskej Streda, dňa 13.03.2017
In Dunajská Streda, on 13.03.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K005878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD.
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S1536
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis: Preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu
Celková suma: 663,88 EUR
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Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Uznesenie OS PO č.k. 4K/4/2017 - 64
Dlžník: Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.3.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

Súpisová zložka č. 2
Popis: Hnuteľná vec – Motorové vozidlo Peugeot 206 1.4
VIN: VF32AKFWA47842490
EČV: VT206BJ
Približný rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 3000,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 13.3.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno a)

V Poprade dňa 13.3.2017
Mgr. Ing. MVDr. Peter Žoldoš, PhD., správca

K005879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Harniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kruhová 1004/51, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.7.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2017 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Marián Harniš, nar. 31.7.1977, bytom Kruhová 1004/51, 059
71 Ľubica, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 7.6.2017
o 9:00 hod. na adrese Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce.
Program schôdze:
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1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou
mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Poprade dňa 13.3.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K005880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/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: Zsolt Gál, nar. 28.10.1971,
bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce 304 (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32K/6/2017 zo dňa 01.03.2017 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 47/2017 zo dňa 08.03.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra,
Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32K/6/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
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eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trusteeof the debtor Zsolt Gál, nar. 28.10.1971, permanent stay 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, with temporary
residence 935 81 Veľké Turovce 304 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with
the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/6/2017 dated on 1st of March 2017 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 47/2017 on 8th of March 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Štúrova 21, 949 01 Nitra. In one copy creditors lodge their claims to the
Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/6/2017. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
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The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
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V Nitre, dňa 13.03.2017
In Nitre, on 13.03.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K005881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Pavel Šimko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3468/36, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2013 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie schváleného konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Správca úpadcu PharmDr. Pavel Šimko, nar. 26.9.1956, Rastislavova 3468/36 Poprad, zverejňuje tento zástupcom veriteľov schválený konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty:

Príjmy zo všeobecnej podstaty celkom:

25 973,66 €

Pohľadávky proti podstate celkom:

5 231,07 €

Na pomerné uspokojenie prihlásených pohľadávok veriteľov:

20 742,39 €

Na uspokojenie
P.č. Veriteľ

Prihlásená suma:

Zistená suma:

€
1. Slovenská republika

%

veriteľov

€

€

771,90

771,90

0,244

50,61

49 241,20

49 241,20

15,584

3 232,50

9 902,33

9 902,33

3,134

650,06

256 054,76

81,038

16 809,22

Krajský súd v Bratislave
2. – 3. Slovenská konsolidačná
a.s. Bratislava
4. Mesto Kežmarok
5. FNP 1, s.r.o. Nováky
Spolu:

256 056,63

315 970,19

100,00

20 742,39

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

140

Obchodný vestník 53/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.03.2017

Ž i a d a m veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky majú byť pomerne uspokojené podľa tohto konečného
rozvrhu výťažku, o oznámenie č.ú. v tvare IBAN, na ktorý má im byť poukázaná na nich pripadajúca suma rozvrhu,
a to obratom poštou na adresu sídla správcu: Jarkova 89, 080 01 Prešov alebo elektronickou postou na adresu:
michalikovaolga@gmail.com

JUDr. Oľga Michalíková, správca
,

K005882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet : Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Milana Matoviča , bytom 919 61 Ružindol 116,
nar. 05.11.1963, oznamuje, že dňa 01.03.2017 zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 doručené súhrnnou prihláškou
nezabezpečených pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
P.č.

Istina
EUR

v Úroky z omeškania Náklady
v EUR
z uplatnenia v EUR

4/1 674,46
4/2 789,84
4/3 569,20
4/4 559,20
4/5 806,85
4/6 1740,55

Celková suma v
Právny dôvod vzniku pohľadávky
EUR
Nesplatená pohľadávka zo Zmluvy
674,46
8100038404 zo dňa 27.05.2011.
Nesplatená pohľadávka zo Zmluvy
789,84
8100038405 zo dňa 27.05.2011.
Nesplatená pohľadávka zo Zmluvy
569,20
8100053174 zo dňa 06.03.2013.
Nesplatená pohľadávka zo Zmluvy
559,20
8100053185 zo dňa 06.03.2013.
Nesplatená pohľadávka zo Zmluvy
806,85
8500072777 zo dňa 30.07.2014.
Nesplatená pohľadávka zo Zmluvy
1740,55
8500072778 zo dňa 30.07.2014.

o revolvingovom úvere č.
o revolvingovom úvere č.
o revolvingovom úvere č.
o revolvingovom úvere č.
o revolvingovom úvere č.
o revolvingovom úvere č.

V Piešťanoch dňa 13.03.2017
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Správca úpadcu
Milana Matoviča
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K005883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Tomašovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Perecká 5, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/20/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/20/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zástupcom veriteľov
Označenie úpadcu: Michal Tomašovský nar.29.05.1958, Perecká 5, Levice
Označenie správcu: JUDr.Peter Bojda, Topoľčianska 31/61, Nitra – Dražovce
Značka správcu: 27K/20/2016S1828
Miesto konania: Fraňa Mojtu 43, Nitra,

Čas konania: 13.03.2017 o 11:35 hod.

Zapisovateľ: JUDr.Peter Bojda, správca úpadcu

Prítomný zástupca veriteľov:
JUDr.,Ing.Jozef Buri,LLM – súdny exekútor, IČO: 42 048 192, Ku Bratke 3, Levice
zast.obchodnou spoločnosťou ADWISORY LAW OFFICE – Dr.Gajdoš, s.r.o., zast. JUDr.Štefanom Gajdošom,
konateľom

Zástupca veriteľov navrhol a súčasne rozhodol, aby konanie prebiehajúce na Okresnom súde Levice pod
sp.zn.12C/89/2016 o neplatnosť notárskej zápisnice a o zaplatenie 270.540,-€ s príslušenstvom bolo prerušené
a vytýčený termín pojednávania na 28.03.2017 o 08:30 hod. bol zrušený v dôsledku výmeny správcu.

Námietky neboli vznesené a schôdza sa ukončila o 11:45 hod.

V Nitre, dňa 13.03.2017

JUDr. Ing.Jozef Buri, LLM
zast.JUDr.Štefanom Gajdošom

K005884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraja Fúsku, nar. 11.12.1988, bytom Murániho č.31/23,
949 11 Nitra v zmysle § 34 ods. 1 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zvoláva prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.apríla 2017 o 12:00 hod. v advokátskej kancelárii na adrese Fraňa
Mojtu 43, 949 01 Nitra s nasledovným programom: 1. Prezencia 2. Správa o činnosti správcu a stave majetku
úpadcu 3. Voľba zástupcu veriteľov 4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu podľa § 36 ZoKR 5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Nitre dňa 13.03.2017

JUDr.Peter Bojda

K005885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Švihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeladice 147 147, 951 03 Čeladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2014/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2014
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Monika Švihelová, nar. 14.02.1975, bytom
951 03 Čeladice 147 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí
uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na novovytvorené
číslo účtu v tvare IBAN: SK19 5600 0000 0025 2883 0001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., a to najneskôr
do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Predchádzajúci účet vedený v Tatra banka, a.s. bol zrušený.

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

K005886
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
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2015S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2015
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Jana Kerestveyová, nar. 03.03.1971, bytom
Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
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Mládežnícka ul. 159/3, 935 21 Tlmače – Lipník (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR
oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že
kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú
povinní zložiť na novovytvorené číslo účtu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0025 2887 3001, vedený v Prima banka
Slovensko, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Predchádzajúci účet vedený v Tatra
banka, a.s. bol zrušený.

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

K005887
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Mário Zachariáš, nar. 11.06.1982, bytom
Zlatno č. 64, 951 91 Hosťovce (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo
výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť
na novovytvorené číslo účtu v tvare IBAN: SK48 5600 0000 0025 2892 9001, vedený v Prima banka Slovensko,
a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Predchádzajúci účet vedený v Tatra banka, a.s.
bol zrušený.

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