Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

K006586
Spisová značka: 6K/53/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Gabriel Zsóri, nar.
25.10.1972, bytom Lipová 2298/32, 900 28 Ivanka pri Dunaji, správcom ktorého je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom
kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1364, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 14, 811
02 Bratislava, zn. správcu: S 1364, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006587
Spisová značka: 8K/34/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972,
bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Mgr. Oľga Karásková, so sídlom
kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1357, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Oľga Karásková, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S 1357, 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 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006588
Spisová značka: 8K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TP Hotel Družba s. r. o., so sídlom
Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 35 782 706, správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie
Digital Park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II-Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1363, 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006589
Spisová značka: 8K/55/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: AT PRIMA, s. r. o., so sídlom
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, správcom ktorého je: I. K. S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so
sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1818.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: I. K. S. konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., so
sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1818, preddavok vo výške 1 659,70 Eur,
vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 220/2016 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 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006590
Spisová značka: 6K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o., so
sídlom Zátišie 12, 831 03 Bratislava, IČO: 00 604 542, právne zastúpený: Advokátska kancelária Patassy, s.r.o., so
sídlom Koceľova 9, 821 08 Bratislava, IČO: 36 806 412, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
VAJNORSKÁ REAL s. r. o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO: 46 521 534
rozhodol
Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: VAJNORSKÁ REAL s. r. o., so sídlom Odbojárov 3, 831 04
Bratislava, IČO: 46 521 534, podľa § 16 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006591
Spisová značka: 8K/17/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Michalina, nar. 01.07.1992,
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, právne zast.: AKSK, s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Michalina, nar. 01.07.1992, Karpatské námestie
7770/10A, 831 06 Bratislava
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Rastislav Michalina, nar. 01.07.1992, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava,
predbežného správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, zn. správcu:
S1784.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
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Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006592
Spisová značka: 8K/13/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Schwarz, nar. 22.01.1977, Budmerice
595, 900 42 Budmerice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Schwarz, nar. 22.01.1977,
Budmerice 595, 900 42 Budmerice
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Marek Schwarz, nar. 22.01.1977, Budmerice 595, 900 42 Budmerice, predbežného
správcu: bnt restructuring, k.s., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1598.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006593
Spisová značka: 4K/3/2007

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Pištek FREDDIE,
Galandova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 17 526 990, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, so sídlom
kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu S459, o návrhu: KAP VITAL, s.r.o., Grösslingová
71, 811 09 Bratislava, IČO: 36 698 661, na vstup do konkurzného konania,

rozhodol
Súd p o v o ľ u j e vstup veriteľovi: KAP VITAL, s.r.o., Grösslingová 71, 811 09 Bratislava, IČO: 36 698
661, do konkurzného konania popri veriteľovi: LR Consulting, s.r.o., Konventná 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 822
086, s pohľadávkou v celkovej sume 1 000 € pôvodne vedenou pod položkou č. 13/A.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
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V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí,3ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006594
Spisová značka: 4K/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o., so sídlom
Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241, právne zast.: Advokátska kancelária Budinský, s. r. o., so sídlom Pri
Starej Prachárni 16/133, 831 04 Bratislava a právne zast.: Advokátska kancelária Paul Q, s.r.o. so sídlom
Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MOD-CHIP Sales and
Marketing s.r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, IČO: 47 881 241,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o., so sídlom Tolstého 5, 811 06
Bratislava, IČO: 47 881 241.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, adresa kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava,
zn. správcu S1243.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

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.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
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5.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr,4na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie

uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
3.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
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4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). 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).
5.
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).
6.
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).
7.
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).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
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).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
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).
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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18.
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).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
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).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006595
Spisová značka: 8K/23/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Gráf, nar. 01.10.1982,
bytom Bradáčová 1683/1, 851 02 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Marek Benko LL. M., so sídlom kancelárie
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1478, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Peter Gráf, nar. 01.10.1982, bytom Bradáčová 1683/1, 851 02
Bratislava, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: JUDr. Marek Benko LL. M., so sídlom kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S 1478, priznáva odmenu z výťažku vo výške 40,35 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Lehota na odvolanie
plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 24.03.2017

JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006596
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORTIMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580,
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580.
Súd začína konkurzné konanie na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15,
811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07
Bratislava, IČO: 44 092 580.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. PaedDr. Jozef Malich, adresa kancelárie Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, zn. správcu S1188.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.

Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

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.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). 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).
5.
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
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uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5.
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).
6.
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).
7.
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).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
16.
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).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
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).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
8
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

18.
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).
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59/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.03.2017
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
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).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K006597
Spisová značka: 8K/3/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Pacher, nar. 02.09.1976,
bytom Nejedlého 3156/43, Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Pacher, nar. 02.09.1976, bytom Nejedlého 3156/43,
Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn. správcu:
S405.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
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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
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1.
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZKR“).
2.
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).
3.
ZKR).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1

4.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28
ods. 2 ZKR). 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).
5.
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).
6.
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).
7.
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).
8.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9.
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).
10.
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).
11.
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).
12.
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).
13.
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).
14.
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).
15.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca 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).
16.
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).
17.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18.
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).
19.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje
práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
20.
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).
21.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
22.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006598
Spisová značka: 2K/27/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: 4company, a.s., so sídlom Mozartova 18, 811 02 Bratislava, IČO:
36 718 769, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka
správcu: S 310
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.03.2017,
č.k. 2K/27/2010-402, tak, že:
Výroková časť bude znieť:
„Súd odvoláva: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310 z
funkcie správcu úpadcu 4company, a.s., so sídlom Mozartova 18, 811 02 Bratislava, IČO: 36 718 769.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006599
Spisová značka: 2K/77/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Paneláreň Vrakuňa, a.s., so
sídlom Ráztočná 59, 821 07 Bratislava, IČO: 35 966 033, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom
kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka správcu: S 1161, o odvolaní správcu,
rozhodol
I.
Súd odvoláva: JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
značka správcu: S 1161, z funkcie správcu úpadcu: Paneláreň Vrakuňa, a.s., so sídlom Ráztočná 59, 821 07
Bratislava, IČO: 35 966 033.
II.
Súd ukladá : JUDr. Ing. Igor Hudoba, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, značka
správcu: S 1161, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a
ochrany majetku úpadcu, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
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 17.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006600
Spisová značka: 6K/18/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Heinz Sieberer - Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955 384, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Heinz Sieberer Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 955 384
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Heinz Sieberer - Messtech s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01
Bratislava, IČO: 35 955 384.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006601
Spisová značka: 32K/32/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o., so
sídlom: Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999 o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi
takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku
17, 040 01 Košice, značka správcu S 714, odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku
17, 040 01 Košice, značka správcu S 714, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 81,64 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Doc. JUDr. Ján Pirč,
CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, značka správcu S 714, odmenu a náhradu preukázaných
výdavkov spolu vo výške 878,30 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 189/2016 na účet č. SK35 0200 0000 0027 4877 4259, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v
troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006602
Spisová značka: 31K/6/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Mikula, narodený: 08.02.1969, trvale
bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov o návrhu správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169 na priznanie
paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Radlinského
20, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1169, paušálnu odmenu vo výške 448,13 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.3.2017
JUDr. Július Tóth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006603
Spisová značka: 26K/60/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: ROYAL TOKAJ SK s.r.o., so sídlom 181, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 603 112 o
priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27 , 040
01 Košice, značka správcu: S1566, odmenu vo výške 663,88 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Štúrova 27 , 040 01 Košice,
značka správcu: S1566, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 579,04 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Michael Medviď, so sídlom
kancelárie Štúrova 27 , 040 01 Košice, značka správcu: S1566 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 1 242,92
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 27.09.2016 položka denníka D19 - 222/2016, na č. účtu:
SK06 0900 0000 0050 2515 2310 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ
preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu Krajskému súdu v Košiciach, a
to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa toto rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 363 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 17.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K006604
Spisová značka: 31K/34/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Denisa Mikulová, narodená: 03.01.1976,
bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Štefan Straka, so sídlom
kancelárie: Krmanova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S855, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Krmanova 1, 040 01 Košice, zn. správcu:
S855, paušálnu odmenu vo výške 796,66 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006605
Spisová značka: 32K/9/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Mókher, nar. 13.2.1982, bytom Veľké Ludince 601,
935 65 Veľké Ludince, o návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Mókher, nar. 13.2.1982,
bytom Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké Ludince, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Mókher, nar. 13.2.1982, bytom Veľké Ludince 601,
935 65 Veľké Ludince, o návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Mókher, nar. 13.2.1982,
bytom Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké Ludince, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Juraj Mókher, nar. 13.2.1982, bytom Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké
Ludince.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.3.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K006606
Spisová značka: 4K/2/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11
Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151, správcom ktorého je HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080
01 Prešov, IČO: 46 333 908, o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu VZR Timber s.r.o., so sídlom
090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151 a to konkrétne:
Por. č. súpisnej poločky: 1, IM - Technologické zariadenia- ventilátory KOV HRON, r.v. 2010, v
súpisovej hodnote 1 300 €, zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
73/2016 dňa 18.04.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006607
Spisová značka: 2K/68/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROPO SK, s.r.o., so
sídlom Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 504 424, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so
sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
ROPO SK, s.r.o., so sídlom Duchnovičovo
námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 504 424, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu
prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 73-74 v
celkovej výške 27.262,76 eura.
Poučenie:

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006608
Spisová značka: 2K/79/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HUMENSKÁ
MLIEKAREŇ, a.s., so sídlom Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok
voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s., so sídlom
Poľná 1, Humenné 066 80, IČO: 31 651 577, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname pohľadávok po por. č. 157-171 v celkovej výške 29.104,33 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006609
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TATRASOLE, s.r.o., so
sídlom Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586, správcom ktorého je Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie Mlynská 27, 040 11 Košice, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
TATRASOLE, s.r.o., so sídlom Popradská 650,
059 52 Veľká Lomnica, IČO: 36 757 586, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 29 - 30 v celkovej výške
2.729,58 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006610
Spisová značka: 2K/66/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SVITSTROJ, a.s., so
sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o návrhu Ľuboša Mikuša - LM elektronik, s miestom
podnikania, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad, IČO: 32 848 145, na jeho vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Ľuboša Mikuša - LM elektronik, s miestom podnikania, Novomeského 3391/1, 058 01 Poprad,
IČO: 32 848 145do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit,
IČO: 36 474 568, namiesto pôvodného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Šancova 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 497 a 498 v celkovej výške
2.697.967,29 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006611
Spisová značka: 2K/65/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Oľga
Popélyová, nar. 25.01.1974, bytom 082 03 Ličartovce 118, správcom ktorého je JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so
sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Oľga Popélyová, nar. 25.01.1974, bytom 082 03
Ličartovce 118, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 17, 18 a 28 v celkovej výške 370,75 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006612
Spisová značka: 2K/66/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SVITSTROJ, a.s., so
sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
SVITSTROJ, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059
21 Svit, IČO: 36 474 568, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 393-395 v celkovej výške
69.082,91 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006613
Spisová značka: 2K/19/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Kurila, nar.
27.03.1958, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jozef Kurila - KUSING, s miestom podnikania Krátka 119/12,
059 92 Huncovce, IČO: 11 946 440, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňák, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080
01 Prešov, o návrhu Jozefa Geciho, nar. 11.5.1964, trvale bytom 059 73 Žakovce 115, zast. Advokátskou kanceláriou
Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o., so sídlom Puškinova 16 080 01 Prešov, IČO: 36 855 928, na jeho
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Jozefa Geciho, nar. 11.5.1964, trvale bytom 059 73 Žakovce 115, do konkurzného konania ako
veriteľa úpadcu: Jozef Kurila, nar. 27.03.1958, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Jozef Kurila - KUSING, s
miestom podnikania Krátka 119/12, 059 92 Huncovce, IČO: 11 946 440, namiesto pôvodného veriteľa OTP Banka
Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, v celom rozsahu prihlásených pohľadávok
pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 154 v celkovej výške 39.322,79 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006614
Spisová značka: 2K/33/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kvetoslava
Lacková, nar. 05.11.1966, bytom Poľná 486/29, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická
so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Kvetoslava Lacková, nar. 05.11.1966, bytom
Poľná 486/29, 059 52 Veľká Lomnica, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1-2 v celkovej výške
1.198,37 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006615
Spisová značka: 2K/47/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TMS - Rent, s.r.o., so
sídlom Duklianskych hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43 882 943, správcom ktorého je JUDr. Igora
Vargu, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
TMS - Rent, s.r.o., so sídlom Duklianskych
hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43 882 943, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v
celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č.
1v celkovej výške 947,76 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006616
Spisová značka: 2K/49/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Knapik,
nar. 14.08.1958, bytom Pod kútmi 29, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so
sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: Jozef Knapik, nar. 14.08.1958, bytom Pod
kútmi 29, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v konečnom
zozname pohľadávok po por. č. 15-29 v celkovej výške 68.565,80 eura na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006617
Spisová značka: 2K/57/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav
Gildein, nar. 01.05.1982, bytom Vojňany 36, 059 02 Slovenská Ves, správcom ktorého je Mgr. Radovan Muzika, so
sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Rastislav Gildein, nar. 01.05.1982, bytom
Vojňany 36, 059 02 Slovenská Ves, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 4 v celkovej výške 30,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006618
Spisová značka: 2K/61/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: AMI TRADE
s.r.o., so sídlom Janka Hollého 197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so
sídlom Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
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sídlom Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
AMI TRADE s.r.o., so sídlom Janka Hollého
197/8, 065 03 Podolínec, IČO: 36 725 650, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu
prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 27-29 v
celkovej výške 1.034,66 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006619
Spisová značka: 2K/71/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Šidlovský, nar.
10.11.1964, bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Jozef Šidlovský, nar. 10.11.1964, bytom
Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 8 - 17 v celkovej výške
36.007,96 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006620
Spisová značka: 2K/79/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: iLaS ENERGY s.r.o., so
sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 45 944 377, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so
sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
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p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
iLaS ENERGY s.r.o., so sídlom Strojárska 2740,
069 01 Snina, IČO: 45 944 377, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok v celkovej výške 91.778,79 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006621
Spisová značka: 2K/80/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Oravec,
nar. 22.12.1968, bytom Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef
Oravec, s miestom podnikania Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, IČO: 37 746 685, správcom ktorého je JUDr.
Ján Ninčák, MBA, PhD., so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné, o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného
konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Jozef Oravec, nar. 22.12.1968, bytom
Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Oravec, s miestom podnikania
Novomeského 3394/13, 058 01 Poprad, IČO: 37 746 685, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v
celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č.
5-8 v celkovej výške 4.602,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006622
Spisová značka: 2K/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ARDA STAV,
s.r.o. v likvidácii, so sídlom Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851, správcom ktorého je Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Reimanova 9, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname
pohľadávok
po por. č.Slovenskej
14 v celkovej
výške
na navrhovateľa
Slovenskú
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spravodlivosti
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potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: ARDA STAV, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Bardejovská 25, 080 01 Prešov, IČO: 36 277 851, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname pohľadávok po por. č. 14 v celkovej výške 805,54 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006623
Spisová značka: 2K/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Štucková,
nar. 7.5.1974, bytom 062 15 Jakubany 187, správcom ktorého je JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie
Hlavná 45, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Iveta Štucková, nar. 7.5.1974, bytom 062 15
Jakubany 187, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného
veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 8 - 10 v celkovej výške 2.746,12 eura.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006624
Spisová značka: 2K/5/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Kostovčíková, nar.
9.12.1966, podnikajúci pod obchodným menom Jana Kostovčíková - DAŇOVÝ PORADCA, s miestom podnikania
Bernolákova 1067/86, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 118 580, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so
sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Jana Kostovčíková, nar. 9.12.1966, podnikajúci
pod obchodným menom Jana Kostovčíková - DAŇOVÝ PORADCA, s miestom podnikania Bernolákova 1067/86, 093
01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 118 580, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2 v celkovej výške 30,- eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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p r i p ú š ť a vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu:
Jana Kostovčíková, nar. 9.12.1966, podnikajúci
pod obchodným menom Jana Kostovčíková - DAŇOVÝ PORADCA, s miestom podnikania Bernolákova 1067/86, 093
01
Vranov nad
Topľou,
IČO: 47 118 580, namiesto
pôvodného
veriteľa Finančné riaditeľstvoDeň
Slovenskej
republiky,
so
Obchodný
vestník
59/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
24.03.2017
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) v celom rozsahu prihlásených
pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 2 v celkovej výške 30,- eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006625
Spisová značka: 2K/86/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kamil Plučinský,
nar. 14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so
sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500 voči úpadcovi: Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica, prihlásených prihláškou na Okresnom súde Prešov, vedených v
konečnom zozname pohľadávok po por. č. 1-16 v celkovej výške 1.037.796,78 eura na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
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 20.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K006626
Spisová značka: 4K/29/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Dušan Vilenik, nar.
14.05.1967, bytom 093 01 Čičava, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty správcu iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska
38/A, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške
663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.3.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006627
Spisová značka: 1K/39/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: ML.DIPA, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Kračúnovce 3, 087 01 Kračúnovce, IČO: 36 500 119, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom
kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Oľgu Michalíkovú, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 20.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006628
Spisová značka: 1K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v
reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887 správcom ktorého je I&R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu I&R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov nevyčerpanú časť
preddavku vo výške 1.659,70 EUR zloženého dňa 29.11.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na
predbežného správcu položka 136/2016.
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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 20.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006629
Spisová značka: 1K/60/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Izzard, s.r.o., so sídlom Mierová 99/6,
089 01 Svidník, IČO: 36 698 008 správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
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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089 01 Svidník, IČO: 36 698 008 správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Izzard, s.r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 36 698 008
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 21.891,27 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 20.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006630
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
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Datakabinet, s. r. o. so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO
46 100 385.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje obchodná spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so
sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436.
III. Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IV. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní
prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
V. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd
Trenčín k sp. zn. 40K/5/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VI. Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
účinnom do 28.02.2017 (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.)). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
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ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom
na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VII. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné
konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006631
Spisová značka: 40K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46
987 037, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO
46 987 037, o žiadosti navrhovateľa - dlžníka na predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
Žiadosť navrhovateľa - dlžníka BIO PRE VÁS, s. r. o. so sídlom 020 53 Lúky 198, IČO 46 987 037, o predĺženie
lehoty na odstránenie nedostatkov návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006632
Spisová značka: 40K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marta Trníková, nar. 29.09.1959,
trvale bytom 958 03 Pažiť 103, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017
01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o návrhu obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35 724 803, práv. zast. advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR,
s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 36 613 843, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti EOS KSI Slovensko, s. r. o. so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO 35
724 803, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s. so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO 31 335 004, a to v rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej
výške 32 482,15 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2, 3 a 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K006633
Spisová značka: 29NcKR/1/2013
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 29NcKR/1/2013
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Ing. Róbert Guliš, bydlisko Lesnícka 23/9, Trenčín

nariaďuje pojednávanie
na deň 25.4.2017 o 09:00 hod.
na Okresnom
súde
Trenčín Slovenskej
v pojednávacej
miestnosti
č. dv.
116, posch.
1.,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
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
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
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na deň 25.4.2017 o 09:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 116, 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
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 20.3.2017
JUDr. Michal Fiala, 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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K006634
Spisová značka: 25K/30/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MEDIBA, spol. s r.o., Robotnícka 57/19, 905 01 Senica,
IČO: 46 464 051, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 28519/T, uznesením tun.
súdu zo dňa 18.12.2015, č. k. 25K/30/2015-108, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 247 dňa 28.12.2015 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom 14.01.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Continental Building a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 410 376
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2016 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca úpadcu Euro Continental Building a.s., so sídlom Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín,
IČO: 46 410 376, v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávok
iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej obchodnej
banke, a.s., číslo účtu: SK73 7500 0000 0040 2441 8346, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.

K006636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Cholevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosuchov 521, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Stredná 23, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) :

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. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a dalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté,môže však byť 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok Iveta Cholevová, nar. 14.12.1970, bytom Rosuchov 521, 919 05 Trstín,
bola správcovi takto doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní, ktorá uplynula dňom 27.01.2017
v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR prihláška pohľadávky č. 1, veriteľa ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 677 281. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávka v celkovej výške 201,85 € bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok dľa § 31 ZKR dňa 09.03.2017 pod č. zápisu 1/Z/001.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

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

31

Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

K006637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTRA INVEST SR s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 309 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/33/2015 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/33/2015
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Výmaz poznámky o spornom zápise
V Obchodnom vestníku č. 201/2015 pod položkou 022739 správca zverejnil súpis všeobecnej podstaty. Pod
por.č. 6, 7 a 8 zverejnil aj poznámky o spornom zápise týchto súpisových zložiek majetku v nasledovnom znení:
Por.č.: 6.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok
Kat.územie, obec, štát: Nováky, Nováky, SR
Druh:

zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2):

490 m2

Číslo listu vlastníctva:

LV č.4377

Parcelné číslo:

parc.č.266/39

Podiel:

1/1

Súpisová hodnota (Eur):

14.700,-Eur

Dôvod zapísania:

majetok vo vlastníctve úpadcu

Dátum zápisu:

09.10.2015

Poznámka:
Označenie tretej osoby a dôvod zapísania
súp.zložky majetku tretej osoby do súpisu:

Ján Belko, nar. 26.10.1981, Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
Barbora Daňková, nar. 27.07.1984, 055 62 Prakovce č.357

Sporný súpis - deň sporného zápisu:

09.10.2015

Sporný súpis - dôvod sporného zápisu:
dňa 7.1.2013 odstúpené od zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam zo dňa 19.04.2012 na uvedený pozemok a do dnešného dňa Okresný úrad Prievidza,
katastrálny odbor nezapísal záznamom úpadcu ako vlastníka uvedeného pozemku
Sporný súpis - označenie osoby,
v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia:

Ján Belko, nar. 26.10.1981, Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
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Barbora Daňková, nar. 27.07.1984, 055 62 Prakovce č.357
Por.č.: 7.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok
Kat.územie, obec, štát: Nováky, Nováky, SR
Druh:

zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2):

798 m2

Číslo listu vlastníctva:

LV č.4285

Parcelné číslo:

parc.č.266/19

Podiel:

1/8 (t.j. 99,75 m2)

Súpisová hodnota (Eur):

2.992,50 Eur

Dôvod zapísania:

majetok vo vlastníctve úpadcu

Dátum zápisu:

09.10.2015

Poznámka:
Označenie tretej osoby a dôvod zapísania
súp.zložky majetku tretej osoby do súpisu:

Ján Belko, nar. 26.10.1981, Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
Barbora Daňková, nar. 27.07.1984, 055 62 Prakovce č.357

Sporný súpis - deň sporného zápisu:

09.10.2015

Sporný súpis - dôvod sporného zápisu:
dňa 7.1.2013 odstúpené od zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam zo dňa 19.04.2012 na uvedený pozemok a do dnešného dňa Okresný úrad Prievidza,
katastrálny odbor nezapísal záznamom úpadcu ako vlastníka uvedeného pozemku
Sporný súpis - označenie osoby,
v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia:

Ján Belko, nar. 26.10.1981, Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
Barbora Daňková, nar. 27.07.1984, 055 62 Prakovce č.357

Por.č.: 8.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok
Kat.územie, obec, štát: Nováky, Nováky, SR
Druh:

zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2):

697 m2

Číslo listu vlastníctva:

LV č.4286

Parcelné číslo:

parc.č.266/31
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1/16 (t.j. 43,56 m2)

Súpisová hodnota (Eur):

1.306,80 Eur

Dôvod zapísania:

majetok vo vlastníctve úpadcu

Dátum zápisu:

09.10.2015

Poznámka:
Označenie tretej osoby a dôvod zapísania
súp.zložky majetku tretej osoby do súpisu:

Ján Belko, nar. 26.10.1981, Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
Barbora Daňková, nar. 27.07.1984, 055 62 Prakovce č.357

Sporný súpis - deň sporného zápisu:

09.10.2015

Sporný súpis - dôvod sporného zápisu:
dňa 7.1.2013 odstúpené od zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam zo dňa 19.04.2012 na uvedený pozemok a do dnešného dňa Okresný úrad Prievidza,
katastrálny odbor nezapísal záznamom úpadcu ako vlastníka uvedeného pozemku
Sporný súpis - označenie osoby,
v prospech ktorej pochybnosti sporného
zápisu svedčia:

Ján Belko, nar. 26.10.1981, Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza
Barbora Daňková, nar. 27.07.1984, 055 62 Prakovce č.357

JUDr. Ján Súkeník, správca úpadcu ASTRA INVEST SRF, s.r.o. Nováky týmto oznamuje výmaz poznámok
o spornom zápise pri dotknutých súpisových položkách majetku por.č. 6, 7 a 8.
Dôvodom výmazu poznámky o spornom zápise pri súpisových položkách por.č. 6, 7, 8 je uznesenie Okresného
súdu Trenčín sp.zn. 40K/33/2015 zo dňa 16.1.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 14/2017
dňa 20.1.2017, ktorým súd osvedčil skutočnosť, že Jánovi Belkovi bytom Na karasiny 247/19 Prievidza a Barbore
Daňkovej trvale bytom Prakovce 357 márne uplynula lehota na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti
správcovi JUDr. Jánovi Súkeníkovi so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica o vylúčenie majetku zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 201/2015 pod položkou
K022379 pod por.č. 6,7,8 a to nehnuteľností zapísaných na LV č. 4377, 4285 a 4286 kat. úz. Nováky. V dôsledku
márneho uplynutia lehoty na podanie žaloby na základe § 78 ods.4 Zák. č. 7/2005 Z.z. platí, že zahrnutie
dotknutých súpisových položiek majetku pod por.č. 6, 7, 8 do všeobecnej podstaty je nesporné.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K006638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUMEN SR, a.s. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 18, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 189 022
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2017 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka LUMEN
SR, a.s. « v reštrukturalizácii », IČO: 36 189 022, so sídlom Štúrova 18, 949 01 Nitra, týmto zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 11.05.2017 o 10:30 hod. (prezentácia od 10:00 hod. do 10:30 hod.), a to v
budove Mediahaus, na adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra (1. poschodie, veľká zasadacia miestnosť) .
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 21.03.2017
Mgr. Veronika Hetényiová

K006639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Žigmundová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 7/2015 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 7/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, so sídlom kancelárie Skuteckého 13, 974 01 Banská Bytrica, správca úpadcu
Oľga Žigmundová, nar. 29.12.1948, bytom Unionka 8801/70, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s ust. § 81 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vylučuje majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 130/2015:
Por.č. Druh pozemku
Parcely
1.
Záhrada
Združené parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Číslo LV Okres/katastrálne územie
27

1107

304

Spoluvlast-nícky podiel Súpisová hodnota v EUR

Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12

321,95
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Záhrada
204
Trvalý trávnatý porast596
Trvalý trávnatý porast632
Trvalý trávnatý porast664
Trvalý trávnatý porast727
Trvalý trávnatý porast735
Trvalý trávnatý porast975
Orná pôda
976
Trvalý trávnatý porast977
Orná pôda
1040
Trvalý trávnatý porast1041
Orná pôda
1042
Orná pôda
1043
Trvalý trávnatý porast1053
Orná pôda
1054
Trvalý trávnatý porast1057
Orná pôda
1073
Trvalý trávnatý porast1074
Orná pôda
1075
Orná pôda
1076
Orná pôda
1091
Trvalý trávnatý porast1215
Orná pôda
1271
Trvalý trávnatý porast1325
Lesný pozemok
1451/1
Trvalý trávnatý porast1476
Trvalý trávnatý porast1477
Trvalý trávnatý porast1506
Trvalý trávnatý porast1507
Trvalý trávnatý porast1616
Trvalý trávnatý porast1642
Trvalý trávnatý porast1646
Trvalý trávnatý porast1647
Združené parcely
Trvalý trávnatý porast251
Trvalý trávnatý porast252
Združené parcely
Orná pôda
1113/1
Trvalý trávnatý porast1113/2
Parcely
Lesný pozemok
1230
Lesný pozemok
1233
Lesný pozemok
1235/1
Lesný pozemok
1321
Združené parcely
Lesný pozemok
1323
Lesný pozemok
1228
Lesný pozemok
1234
Lesný pozemok
491
Združené parcely
Lesný pozemok
1450
SPOLU:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

343
4049
735
4011
950
3592
24472
49849
1570
2113
2721
1965
3120
2319
11204
8340
11734
14253
7242
10526
644
15038
7095
58311
108540
399
7432
397
1626
1410
3686
2711
1478

304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304

Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok
Krupina/Čabradský Vrbovok

1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

99,74
23,62
4,29
23,40
5,54
20,95
142,75
1039,35
9,16
44,06
15,87
40,97
65,05
13,53
233,60
48,65
244,65
83,14
151,00
219,47
13,43
87,72
147,93
340,15
2982,14
2,33
43,35
2,31
9,48
8,22
21,50
15,81
8,62

2905
3152

357
357

Krupina/Čabradský Vrbovok 5/96
Krupina/Čabradský Vrbovok 5/96

10,59
11,49

7597
1329

445
445

Krupina/Čabradský Vrbovok 5/72
Krupina/Čabradský Vrbovok 5/72

132,00
6,46

37722
40827
8824
33895

448
448
448
448

Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552

59,52
64,42
13,92
53,48

163544
144291
357016
172400

448
448
448
448

Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552
Krupina/Čabradský Vrbovok 17/3552

258,06
227,68
263,35
272,04

121813

502

Krupina/Čabradský Vrbovok 1/12

3346,81
11.264,55 EUR

JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K006640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kaszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1685/25A, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.3.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1 K 40/2014 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1 K 40/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ivana Gajdošíková, ako správca úpadcu Erika Kaszová, nar. 18.3.1964, trvale bytom 986 01 Fiľakovo,
Gorkého 1685/25A v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 v spojení s ustanovením § 98 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej aj ZKR ) týmto oznamuje všetkým
dotknutým veriteľom, že zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré by mali byť uspokojené z výťažku
zaradeného do podstaty. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3, ods. 4 ZKR môže veriteľ, ktorý tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, nahliadnuť do zoznamu týchto pohľadávok a prípadne namietať zákonom ustanoveným
spôsobom poradie, resp. nezaradenie pohľadávky proti podstate do zoznamu. Správca zároveň oznamuje zámer
zostaviť čiastkový návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty.

Vo Zvolene 21.3.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K006641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty úpadkyne Edita Kostolníková, bytom Sládkovičová 489, 059
35 Batizovce, týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje, že dňa
20.03.2017 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824
96 Bratislava v celkovej výške 3.979,74 € doručenú správcovi dňa 20.03.2017, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty.
JUDr. Stanislav Oravec, správca

K006642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
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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Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, vo výške
68,22 Eur uskutočnená za mesiac 02/2017, súpisová hodnota 68,22 Eur.
JUDr. Lea Gubová, správca

K006643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Július Hompora, nar. 13.9.1979, bytom Dunajská 1500/5, Kolárovo fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Július Hompora H&M Strešný systém so sídlom Dunajská 1500/5, Kolárovo,
IČO: 37 517 309, ktorá vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 31K/9/2016 oznamujem, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa:
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, Nové Zámky
- istina vo výške 109,76eur
SPOLU v sume 109,76 eur, ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K006644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gromovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
súpisová
zložka

Hodnota
majetku

1.

peňažná hotovosť úpadcu, vložená na účet správy podstaty dňa 13.02.2017 1660,-eur

1 660,00 €

2.

príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou ( 72 ods. 2 ZKR)- 32,21 €

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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2.

príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou ( 72 ods. 2 ZKR)- 32,21 €
zrážky zo mzdy, pripísaná suma 32,21 Eur na účet správy podstaty dňa 10.03.2017

3.

depozit okresného súdu Žilina

663,88 €

K006645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Marková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 86, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Ku dňu zostavenia rozvrhu boli do súpisu zapísané nasledovné peňažné pohľadávky spočívajúce v príjmoch
úpadcu v rozsahu, akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
Príjem úpadcu za obdobie 03/2016-02/2017 v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa ust. § 72 ods.2 zákona
č.7/2005 Z.z. vo výške 2.047,23 €.
Ing. Peter Duhoň, SKP21.03.2017

K006646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Cholevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosuchov 521, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia 1. schôdze veriteľov úpadcu Iveta Cholevová , nar. 14.12.1970,
konk.spis č 36K/43/2016, vedený na OS Trnava,ktorá sa konala dňa 20.03.2017 v Trnave podľa pozvánky
uverejnenej dňa 26.1.2017 v Obchodnom vestníku č. 16/2017
Prítomní: A/ veritelia: ČSOB stavebná sporiteľňa,a.s., Bratislava, zast. Mgr. Monika Palkovičová, počet hlasov
126 015 (všeobecné) (0 = ZV) a Poštová banka, a.s. Bratislava, zast. Mgr. Tomáš Ričalka, počet hlasov 80 353
(všeobecné) (14 214 = ZV)
B/ správca – Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,C/ úpadca – neprítomný
Pripravené podklady správcom:
1/ prezenčná listina; 2/ hlasovacie lístky; 3/ výpisy z BÚ;

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 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

4/ správcovský spis ;5/ Zoznam pohľadávok 6/ Súpis majetku
Program a zápis rokovania:
- k bodu 1 - OTVORENIE
Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila do 13. 00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí nedeliteľnú
súčasť tejto zápisnice. Schôdze sa zúčastnil 2 veritelia. Schôdzu otvoril o 13. 01 hod. jej zvolávateľ – správca
konkurznej podstaty. Oboznámil prítomných, že podľa § 35 ods 3 ZKR je schôdza veriteľov uznášaniaschopná,
podľa predloženej podpisovej listiny, pretože sú prítomní 2 veritelia s počtom hlasov 206 368 (vyjadrené v celých €),
t.j. 91,73 % hlasov z uznaných pohľadávok s hlasovacím právom. Rokovanie bude vedené podľa zverejneného
programu. Predsedajúci oboznámil prítomných veriteľov aj s rozsahom hlasovacích práv. Na schôdzu boli správcom
pripravené obligatórne dokumenty, Správcovský spis zn. 36K/43/2016/S1143, Zoznam pohľadávok, vrátane
Súhrnného prehľadu pohľadávok a hlasovacích lístkov, Súpis majetku všeobecnej a oddelenej podstaty, ktoré tvoria
súčasť tejto zápisnice a budú, alebo sú založené v súdnom, resp. správcovskom spise.
- k bodu 2 – SPRÁVA SPRÁVCU O VÝVOJI KONKURZU A STAVE MAJETKU
Správca oboznámil prítomných o vykonaných činnostiach a úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu (OV č.
237/2016 zo dňa 12.12.2016) do dňa konania 1. schôdze veriteľov, ktoré sa týkali zisťovania a preberania majetku
úpadcu, záväzkov úpadcu, spracovania Zoznamu pohľadávok, stavu odporovateľných úkonov ako i ďalších úkonoch
súvisiacich so správou a vymožiavaním majetku v priebehu konania, s poukazom na 4 správy o majetku úpadcu
podané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Trnava ku sp.zn. 36K/43/2016 a to v dňoch
20.12.2016,13.1.2017, 27.1.2017 a 9.3.2017. Informoval o prebraní majetku a jeho zabezpečení. Tiež o stave
správcovského účtu konkurzu vo VÚB Trnava č. SK70 0200 0000 0037 6380 0253 vo výške 776,11 €. Súpis
majetku správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 27/2017 dňa 08.02.2017 s celkovou hodnotou 175 677,94 €.
K uvedenému neboli žiadne otázky ani pripomienky.
- k bodu 3 – INFORMÁCIA O ZISTENÝCH A POPRETÝCH POHĽADÁVKACH VERITEĽOV
Správca oboznámil prítomných veriteľov o vypracovaní Zoznamu pohľadávok veriteľov, ktorý bol odovzdaný
Okresnému súdu Trnava k sp. zn. 36K/43/2016 dňa 28.02.2017. Celkový stav doteraz takto uznaných pohľadávok v
konkurze u 5 veriteľov je 225 196,81 €. Veriteľ ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281 podal
prihlášku po riadnom termíne termíne prihlasovania, až 20.02.2017. Lehota na popieranie pre veriteľov tejto
prihlášky začala plynúť jej zverejnením v Obchodnom vestníku, podľa §32 ods. 3 ZKR. Veriteľ Profi Credit Slovakia,
s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752 podal prihlášku tiež po riadnom termíne prihlasovania, až dňa
14.3.2017. Lehota na popieranie začne plynúť dňom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku, podľa §32 ods. 3 ZKR.
Schôdza veriteľov po vyzvaní správcu nepripomienkovala Zoznam pohľadávok.
- k bodu 4-ROZHODOVANIE O VÝMENE SPRÁVCU PODĽA § 36 ZKP
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, na predloženie
návrhu na výmenu správcu. Bol predložený návrh veriteľa Poštová banka, a.s. podľa § 36 ods. 1, písm. b ZoKr, a to:
LawService Recovery, k.s., sídlo: Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S1731, načo dal
predsedajúci hlasovať s týmto výsledkom:
Hlasovanie: za: 206 368 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 2 bolo prijaté.
- k bodu 5 – VOĽBA ZÁSTUPCU VERITEĽOV
Správca oboznámil veriteľa o postupnom volení zástupcu veriteľov dľa výšky hlasovacích práv. Prítomný veriteľ
Poštová banka, a.s. Bratislava,prevzal účasť vo funkcii zástupcu veriteľov. Po tomto bolo navrhnuté
uznesenie:
Uznesenie č. 1: Schôdza veriteľov schvaľuje do funkcie zástupcu veriteľov veriteľa Poštová banka, a.s.,Dvořákovo
nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890.
Hlasovanie: za: 14 214 hlasov, proti: 0, zdržal sa: 0.

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

40

Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

- k bodu 6 – Rôzne, ZÁVER
Zápis vyhotovil predsedajúci a poučuje týmto veriteľov i prostredníctvom zverejnenia, o možných námietkach a
zároveň o štandardnom uplatnení nárokov veriteľov na súde. Iné pripomienky neboli.
Zapísal:

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

( ZV = voľba zástupcu veriteľov)

V Trnave, 20. 03. 2017

K006647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Hargaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dusan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/55/2015 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/55/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom
Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR, v súlade s ustanovením § 98 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej už len ako „ZKR“) zverejňuje návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
I. Všeobecná časť
Konkurz na majetok úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou,
občan SR (ďalej len „Úpadca“) bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40K/55/2015 zo dňa
22.3.2016, ktoré bolo publikované v OV č. 60/2016 dňa 30.3.2016, pod číslom K006919, s účinkami zverejnenia dňa
31.3.2016.
Nezabezpečení veritelia si prihláškou uplatnili pohľadávku spolu vo výške 244.471,10 €, pričom v základnej
prihlasovacej lehote si veritelia prihlásili spolu 204.060,77 €, po základnej prihlasovacej lehote sumu spolu vo výške
40.410,33 €.
Dňa 12.5.2016 bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. IČO 31320155 vo
výške istiny 8950,24 € a úrokov vo výške 24,07 €, spolu teda vo výške 8974,31 €, ktorá bola zistená, čo do merita
a výšky dňa 20.5.2016, a ktorá je zabezpečená Zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 330758-10
zo dňa22.11.2010, záložca Alena Hargašová, rod. Antalová, nar. 27.3.1954, bytom Hrubá Strana 1456, 916 11
Bzince pod Javorinou na sumu vo výške 25.900,- €. Poradie zabezpečovacieho práva je prvé v poradí, zapísané
Správou katastra Nové Mesto nad Váhom na LV č. 1110, k.ú. Hrubá Strana, pod č. vkladu V 2455/2010. Predmet
zabezpečovacieho práva na LV č. 1110 je v podiele: 1/1
Katastrálne územie: Hrubá Strana
Druh stavby: Rodinný dom
Súpisné číslo 1456
Stavba na par. C KN č. 10268/3
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Druh stavby: stodola
Súpisné číslo: 1624
Stavba na par. CKN č. 10268/4

Druh pozemku: Záhrady
Na parcele C KN: 10267/1, výmera: 314m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/1, výmera: 67m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/3, výmera: 56m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10268/4, výmera: 21m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10269/3, výmera: 52m2
Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Na parcele C KN: 10269/4, výmera: 18m2
Dňa 26.9.2016 si predmetnú výzvu prevzala p. Alena Hargašová, rod. Antalová, nar. 27.3.1954, bytom Hrubá
Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, s tým že dňa 5.10.2016 poukázala na základe výzvy na účet úpadcu
vedený vo VÚB, a.s. sumu vo výške 8971,31 €, namiesto 8974,31 a to pre chybu v písaní a následne boli na účet
doplatené 3,- €.

II. Rozvrhová časť
1. Výťažok
Celková suma výťažku z majetku oddelenej podstaty: 8974,31 €.
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo
výške 2588,61 €.
V súlade s § 96 ods. 2 a § 97 ods. 1 ZKR bolo dňa 16.12.2016 v OV č. 241/2016 zverejnené Oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej, ako aj všeobecnej podstaty.
V zákonnej lehote, t.j. do 30 dní od zverejnenia oznamu, správcovi nebola doručená žiadna námietka poradia
pohľadávky proti podstate v súlade s § 96 ods. 3 a 4 ZKR.
2. Pohľadávky proti podstate
V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti podstate
·
·

Odmena SKP do prvej schôdze veriteľov: 796,66 €
Poštovné poplatky: 4,65 €
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Poplatky za služby (kancel. potreby, kopírovanie, parkovné, cestovné) : 23,63 €
Bankové poplatky (12 x 6,00+4,00) 76,00 €
Odmena správcu v zmysle § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z., pripadá správcovi odmena "za speňaženie
peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením odmena 1% z výťažku". (Výťažkom na účely
určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej
súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad
ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej
podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)). (2050+8974,31+111,16+4,04 796,66 – 4,65 – 23,63 - 76) = 10235,57 x 0,01 = 102,36 €.
súdny poplatok: 23,50 €
Spolu vo výške 1003,30 €,

ktoré nebolo možné jednoznačne priradiť k všeobecnej podstate a preto sa na ich priradenie použilo pomerné
rozpočítanie na základe príjmu z majetku oddelenej podstaty a všeobecnej podstaty. Príjem bol vo výške
·
·
·
·
·

Peňažná hotovosť vložená úpadcom:
Peňažná hotovosť vložená ručiteľom:
Vyplatený nespotrebovaný preddavok:
Zrážky zo mzdy
Kreditný úrok
SPOLU

2050,00 €
8974,31 €
663,88 €
111,16 €
4,04 €
11803,39 €

Z toho za majetok oddelenej podstaty 8974,31 € a za majetok všeobecnej podstaty 2829,08 €, čiže percentuálny
podiel majetku oddelenej podstaty na celkovej sume výťažku sa rovná podielu vo výške 76,03 % a všeobecnej
podstaty v výške 23,97 %. Pohľadávky proti podstate spolu k 3.3.2017 boli vo výške 1003,30 €, čo sa rovná 100%
podielu. Podiel 76,03% na pohľadávkach proti podstate sa rovná sume 762,76 €, ktorá predstavuje výšku
pohľadávok voči oddelenej podstate.
Príjem zo speňaženia majetku
oddelená podstata

8 974,31 €

76,03%

všeobecná podstata

2 829,08 €

23,97%

11 803,39 €

100,00%

Podiel na pohľadávkach proti podstate (PPP)
oddelená podstata

76,03%

762,83 €

všeobecná podstata

23,97%

240,47 €

100,00%

1 003,30 €

Príjem

podiel na PPP

Návrh rozvrhu
oddelený veriteľ

8 974,31 €

762,83 €

8 211,48 €

ostatní veritelia

2 829,08 €

240,47 €

2 588,61 €

11 803,39 €

1 003,30 €

10 800,09 €

3. Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa
Suma výťažku určená na uspokojenie zabezpečeného, oddeleného veriteľa predstavuje ku dňu 3.3.2017 hodnotu
vo výške 8211,48 €.
Celková suma výťažku:
Suma pohľadávok proti oddelenej podstate
vr. súdneho poplatku a odmeny správcu:
Suma výťažku určená na uspokojenie oddeleného veriteľa:

8.974,31 €
762,83 €
8.211,48 €
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Oddelený veriteľ si prihláškou uplatnil pohľadávku spolu vo výške 8.974,31 €, suma výťažku z majetku oddelenej
podstaty určená na uspokojenie oddeleného veriteľa je vo výške 8.211,48 €. Táto bola oddelenému veriteľovi
uhradená dňa 15.3.2017.
Neuspokojený rozdiel vo výške 762,83 € oddeleného veriteľa bude uspokojený vo výške podľa pravidiel platných
pre nezabezpečené pohľadávky pomerne z výťažku všeobecnej podstaty.
4. Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje ku dňu 17.3.2017 hodnotu vo výške 2
588,61 €.
Celková suma výťažku:
Suma pohľadávok proti podstate
vr. súdneho poplatku a odmeny správcu:
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

2829,08 €
240,47 €
2588,61 €

Nezabezpečení veritelia si prihláškou uplatnili pohľadávku spolu vo výške 244.471,10 €, pričom v základnej
prihlasovacej lehote si veritelia prihlásili spolu 204.060,77 €, po základnej prihlasovacej lehote sumu spolu vo výške
40.410,33 €. Suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo
výške 2588,61 €.
III. Návrh konečného rozvrhu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
číslo veriteľ

IČO

1

AGRO CS Slovakia, a.s.

36042161

2

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

151700

3

BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahraničnej banky

4
5

Prihlásená suma

Pomer

Rozvrh

620,94 €

0,2500%

6,47 €

5 823,79 €

2,3800%

61,61 €

35945745

18 339,97 €

7,5000%

194,15 €

Československá obchodná banka, a.s.

36854140

42 543,20 €

17,4000%

450,42 €

DIESEL AGV s.r.o.

45690995

785,26 €

0,3200%

8,28 €

6

DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

35942436

530,75 €

0,2200%

5,69 €

7

Inšpektorát práce Trenčín

35627620

2 600,00 €

1,0600%

27,44 €

8

KOVOVÉ PROFILY SR, spol. s r.o.

36299243

8 669,08 €

3,5500%

91,90 €

9

PEPSI-COLA SR, s.r.o.

31362681

681,48 €

0,2800%

7,25 €

10

SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - org. zl.

31785972

9 103,35 €

3,7200%

96,30 €

11

Slovenská kancelária poisťovateľov

36062235

4 387,12 €

1,7900%

46,34 €

12

Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín

420,00 €

0,1700%

4,40 €

13

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave

215759

600,00 €

0,2500%

6,47 €

14

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

30807484

25 631,85 €

10,4800%

271,29 €

15

Tatra - Leasing, s.r.o.

31326552

61 209,72 €

25,0400%

648,19 €

16

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

64948242

6 118,09 €

2,5000%

64,72 €

17

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

36284831

816,07 €

0,3300%

8,54 €

18

VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.

36223000

3 396,85 €

1,3900%

35,98 €

19

Všeobecná úverová banka, a.s.

31320155

1 483,16 €

0,6100%

15,79 €

20

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

35937874

10 300,09 €

4,2100%

108,98 €

21

AUTOKODUS s.r.o.

36530751

2 004,99 €

0,8200%

21,22 €

22

Hargaš Miroslav

12 842,55 €

5,2600%

136,16 €

23

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

35831154

3 991,72 €

1,6300%

42,19 €

24

Intrum Justitia Slovakia s.r.o.

35831154

129,13 €

0,0600%

1,55 €

25

AT Dca, s.r.o.

45450536

21 441,94 €

8,7800%

227,28 €

Suma prihlásených pohľadávok spolu k 13.12.2016

244 471,10 €

Suma prihlásených pohľadávok v zákl. lehote

204 060,77 €

Suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

100,0000%

2 588,61 €
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V súlade s ustanovením §§ 101, 97 a 82 ods. 2 ZKR zverejňujem v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov po úplnom speňažení majetku úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.2.1977, bytom
Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR, a súčasne určujem zástupcovi veriteľov - Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, lehotu 30 dní na jeho schválenie. Ostatných veriteľov vyzývam
na oznámenie bankového účtu vo forme IBAN a VS za účelom úhrady výťažku, ktorý žiadam oznámiť elektronicky
na e-mail dusan@divko.sk, najneskôr v lehote do 30 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
v obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť od zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
V Pov. Bystrici, dňa 17.3.2017
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca úpadcu (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K006648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gromovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova 10195/8, 036 01
Martin, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné
v kancelárií správcu na adrese: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, každý pracovný deň v úradných hodinách od:
08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.

JUDr. Marta Bojo Vevurková

K006649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jombík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 32, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznam o vylúčení majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Jombík, nar. 29.09.1975, bytom Novohradská 32, 990
01 Veľký Krtíš týmto oznamuje, že v súlade so záväzným pokynom udeleným príslušným orgánom - zástupcom
veriteľov a zabezpečeným veriteľom v zmysle § 81 ods. 1) a 2) ZoKR vylučuje zo súpisu majetku nasledovný
majetok :
všeobecná podstata – spoluvlastnícke podiely pozemkov zapísané na LV č. 733, 734, 1250, katastrálne územie
Stará Huta v súpisovej hodnote 0,35 Eur (majetok úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2014 zo dňa
11.09.2014).
oddelená podstata - spoluvlastnícke podiely pozemkov zapísané na LV č. 648, katastrálne územie Horný Tisovník a
LV č. 679, katastrálne územie Stará Huta v súpisovej hodnote 0,80 Eur (majetok úpadcu zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 174/2014 zo dňa 11.09.2014).
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 21.03.2017

K006650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení 3. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného
podstaty úpadcu

do všeobecnej

JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca úpadcu Kamil Plučinský, nar. 14.10.1970, bytom Železničná 144/32, 059 52
Veľká Lomnica, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov oznamuje vyhlásenie 3. kola ponukového
konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní na predaj
hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty (zverejnený v Obchodnom vestníku 114/2016 pod značkou
K013964) a to:
2. Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda octavia, rok výroby 2007,
VIN:
TMBJS41U378869484, umiestnenie: na adrese úpadcu, opotrebenie: obvyklé. Súpisová hodnota 2.500,-eur.

4. Iná majetková hodnota - 50% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
COLD LAKE
HORSES, s. r. o., Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 44 061 064, ktorý obchodný podiel predstavuje
majetkovú hodnotu v celkovej výške 3.319,39 eur. Súpisová hodnota 3.319,39 eur.

Podmienky verejného ponukového konania:
Ponukového konania sa môže zúčastniť záujemca, ktorý má podľa rozhodného práva upravujúceho jeho právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť aspoň v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátanie zmluvných) povinností a zároveň aj spôsobilosť na právne úkony a ktorý spĺňa všetky
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 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

súkromnoprávnych (vrátanie zmluvných) povinností a zároveň aj spôsobilosť na právne úkony a ktorý spĺňa všetky
nasledujúce podmienky:
- voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR,
na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz podľa ZKR ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom
majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného
práva,
- záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie
podľa zahraničného práva,
- voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch
a exekútorskej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, konanie o výkon
rozhodnutia podľa Šiestej časti zákona
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného práva,
- záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
Majetok úpadcu sa speňaží ako jednotlivé súpisové zložky hnuteľného majetku.
ponuka pre 3. kolo ponukového konania nie je stanovená.

Najnižšia akceptovateľná

Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu vo výške min. 20% ponúkanej kúpnej ceny bezhotovostným prevodom
v prospech peňažného účtu úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK19 0900 0000 0051 1417 0043.
Za riadne a včas uhradenú zálohu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu v posledný deň
určený
na doručovanie ponúk.

Termín a miesto predkladania ponúk:

Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným
označením „Ponukové kolo – 2K/86/2015 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu: Radničné námestie 33,
085 01 Bardejov.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o vyhlásení 3. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo
dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do
skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie
lehoty nemožno odpustiť.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné uviesť
svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú
zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak im bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,

- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis
zo živnostenského registra,
v prípade fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 20% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný
deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená
bude vrátená zábezpeka.

ako úspešná,

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční nasledovne:

Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, rušiť ani odvolať.

Otváranie obálok sa uskutoční do piatich pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotenie
ponúk sa uskutoční v deň otvorenia obálok.

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

Správca konkurznej podstaty bude oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak ich po zohľadnení vlastnej odbornej
starostlivosti nebude považovať za výhodné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 30 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak
bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí zmluvu v lehote určenej
správcom, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% ponúkanej kúpnej ceny, ktorá sa započíta na
zloženú zálohu. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou
o zmluvnej pokute ako aj jej započítaním voči zloženej zálohe.

K006651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gromovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
Správca
konkurznej
podstaty so sídlom kancelárie: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo,
úpadcu
Monika
Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 05.05.2017 o 11:00 hod., a ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu na adrese ul.
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo s nasledovným programom:
1. Otvorenie prvej schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti
Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rozhodovanie o výmene správcu, 5. Záver.

správcu

a

stave

Pri zisťovaní účasti, veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia
predložia aktuálny výpis zo zákonom určeného registra, nie starší ako 3 mesiace.

konkurzu,

právnické osoby

Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
JUDr. Marta Bojo Vevurková

K006652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gromovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
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4K/21/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova 10195/8, 036 01
Martin týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa číslo účtu: IBAN: SK17 5600 0000 0041 1486 2002, vedený v Prima banke Slovensko a.s.

Podľa
ust.
§
32
ods.
7
ZKR
Popretie
pohľadávky
veriteľom
je
účinné,
ak
a)
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K006653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gromovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Monika Gromovská, nar.
09.02.1976, bytom Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.:
4K/21/2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2017 dňa 30.01.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovenská republika a v jednom
rovnopise na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k sp. zn. 4K/21/2016.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo
sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka
Slovenska mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenska mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s
bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak
sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na
zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
JUDr. Marta Bojo Vevurková , správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
Monika Gromovská, nar. 09.02.1976, bytom Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin. I am obligatetto inform you that
with the resolution of the District Court in Žilina, No 4K/21/2016 published in the Government Journal No 20/2017 on
30. 01. 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts
and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Žilina (District Court
Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No 4K/21/2016 and in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovak
Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy , but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims arise in
the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim against another person as
the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in
the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by
the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The
creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registracion form has to be signed. Creditors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about secured
amount , kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must belodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount
of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce,
the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is
lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall
stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim
or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in
the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise
delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form ,
which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing
creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Marta Bojo Vevurková, Trustee of the Bankrupt
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, ako správca
úpadcu Anna Csákiová, nar. 01.06.1960, bytom Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov (ďalej len „úpadca“) týmto
v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V súlade s cit. ustanovením bol návrh konečného
rozvrhu výťažku pred jeho zverejnením doručený zástupcovi veriteľov dňa 20.3.2017.
Všeobecná časť:
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 24/2017, deň vydania 3. februára 2017, oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“). Spoločnosť
Slovenská konsolidačná a.s. si emailom okrem iného vyžiadala v zákonnej lehote evidenciu pohľadávok proti
podstate, pričom správca jej námietkám vyhovel a upravil očakávané pohľadávky proti podstate v časti odmena
správcu zo speňažovania.
Správca v priebehu konkurzného konania speňažil hmotný hnuteľný majetok úpadcu, ktorý bol zo strany správcu
zistený, konkrétne sa jedná o:
·

osobné motorové vozidlo Opel , EČV: BA692EF

Uvedený majetok bol speňažený v rámci ponukového konania, spôsob speňaženia bol schválený zástupcom
veriteľov. Ponuky, ktoré správca obdržal počas ponukového konania boli predložené na schválenie zástupcovi
veriteľov. Po následnom schválení víťaznej ponuky zo strany zástupcu veriteľov správca uzatvoril s úspešným
uchádzačom kúpnu zmluvu.
Správca ďalej zabezpečil peňažnú hotovosť úpadcu vo výške 2 000 Eur, ktorá bola pripísaná v prospech bankového
účtu č. SK33 0200 0000 0033 8301 0153.
Prehľad zabezpečeného a speňaženého majetku úpadcu:
súpisová
spoluvlastnícky deň
dôvod
hodnota
podiel
zapísania zapísania majetku
EUR

typ súpisovej
P.č. hodnoty
špecifikácia majetku
majetku

majetok

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

52

speňažené
v vo výške

Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

1.

hnuteľná vec

osobné motorové vozidlo Opel , EČV: BA692EF

1/1

majetok
23.9.2014 podliehajúci 350,00
konkurzu

151,00

2.

peňažná
hotovosť

peňažná hotovosť

1/1

majetok
23.9.2014 podliehajúci 2 000,00
konkurzu

2 000,00

3.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 09/2014 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
16.10.2014 podliehajúci 62,71
konkurzu

62,71

4.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 10/2014 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
18.11.2014 podliehajúci 63,00
konkurzu

63,00

5.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 11/2014 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
16.12.2014 podliehajúci 255,00
konkurzu

255,00

6.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 12/2014 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
20.1.2015 podliehajúci 263,00
konkurzu

263,00

7.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 01/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
16.2.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

8.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 02/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
16.3.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

9.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 03/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
16.4.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

10.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 04/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
18.5.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

11.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 05/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
22.6.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

12.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 06/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
20.7.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

13.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 07/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
14.8.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

14.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 08/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
16.9.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

15.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 09/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
20.10.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

16.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 10/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
19.11.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00
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17.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 11/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
17.12.2015 podliehajúci 274,00
konkurzu

18.

iná majetková kreditný
úrok
pripísaný
na
hodnota
SK3302000000003383010153 za rok 2015

8.1.2016

19.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 12/2015 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
25.1.2016 podliehajúci 274,00
konkurzu

274,00

20.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 01/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
19.2.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

21.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 02/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
17.3.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

22.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 03/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
18.4.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

23.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 04/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
13.5.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

24.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 05/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
27.6.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

25.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 06/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
22.7.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

26.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 07/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
15.8.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

27.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 08/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
20.9.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

28.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 09/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
17.10.2016 podliehajúci 282,00
konkurzu

282,00

29.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 10/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
18.11.2016 podliehajúci 290,00
konkurzu

290,00

30.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 11/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
19.12.2016 podliehajúci 290,00
konkurzu

290,00

31.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
23.1.2016 podliehajúci 290,00
konkurzu

290,00

32.

kreditný
úrok
pripísaný
na
účet
iná majetková
SK3302000000003383010153 za rok 1.1.2016 do 1/1
hodnota
31.1.2017

6.2.2017

účet

1/1

majetok
podliehajúci 0,32
konkurzu

majetok
podliehajúci 0,32
konkurzu
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33.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 1/2017 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
15.3.2017 podliehajúci 290,00
konkurzu

290,00

34.

iná majetková zrážky zo mzdy za mesiac 2/2017 v rozsahu v akom
1/1
hodnota
podliehajú exekúcii

majetok
15.3.2017 podliehajúci 290,00
konkurzu

290,00

V súlade s § 101 ods. 1 ZKR možno konečný rozvrh výťažku pripraviť až po ukončení všetkých sporov o určení
pohľadávok. Dňa 9.5.2016 obdržal správca uznesenie OS BA I, ktorým sa konanie navrhovateľa VŠZP o určenie
popretej pohľadávky zastavuje, návrh spoločnosti PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. o určenie popretej pohľadávky bol
zamietnutý a dňa 11.1.2017 obdržal správca informáciu od právneho zástupcu veriteľa prihlásenej pohľadávky
(AKUS, a.s.) o späťvzatí žaloby o určenie právneho dôvodu a výšky pohľadávky.
Nie sú tak vedené žiadne spory o určenie pohľadávok.
Rozvrhová časť:

typ
súpisovej
špecifikácia majetku
hodnoty
majetku

určenie
súpisová
náklady
výška
výťažok
na
priradené
súdny
odmeny
hodnota speňažené
speňaženia
odmeny
prerozdelenie
pohľ.proti
poplatok
správcu podľa
majetku vo výške
všeobecnej
správcu zo
medzi
podstate
0,2%
vyhlášky
v EUR
podstaty
speňaženia
veriteľov
665/2005 Z.z.

hnuteľná osobné motové vozidlo Opel ,
350,00
vec
EČV: BA692EF
peňažná
peňažná hotovosť
hotovosť

25,768

0,00

0,302

22,65

§ 20 ods.
písm. b)

139,247

0,00

4,00

0,00

speňažené pred
1 856,75
konaním 1.SV

62,71

4,366

0,00

0,12542 0,00

speňažené pred
58,22
konaním 1.SV

63,00

4,386

0,00

0,126

0,00

speňažené pred
58,49
konaním 1.SV

255,00

17,754

0,00

0,51

0,00

speňažené pred
236,74
konaním 1.SV

263,00

18,311

0,00

0,526

13,15

§ 17 ods. 2

231,01

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

151,00

2 000,00 2 000,00

iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 09/2014 v rozsahu v akom 62,71
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 10/2014 v rozsahu v akom 63,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 11/2014 v rozsahu v akom 255,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 12/2014 v rozsahu v akom 263,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 01/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 02/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 03/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 04/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 05/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 06/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 07/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac

1

102,28

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

55

Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

majetková 08/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 09/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 10/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 11/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
kreditný úrok pripísaný na účet
majetková SK3302000000003383010153 0,32
hodnota za rok 2015
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 12/2015 v rozsahu v akom 274,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 01/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 02/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 03/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 04/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 05/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 06/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 07/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 08/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 09/2016 v rozsahu v akom 282,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 10/2016 v rozsahu v akom 290,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 11/2016 v rozsahu v akom 290,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 12/2016 v rozsahu v akom 290,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
kreditný úrok pripísaný na účet
majetková SK3302000000003383010153 0,32
hodnota za rok 1.1.2016 do 31.1.2017
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 1/2017 v rozsahu v akom 290,00
hodnota podliehajú exekúcii
iná
zrážky zo mzdy za mesiac
majetková 2/2017 v rozsahu v akom 290,00
hodnota podliehajú exekúcii
spolu v EUR:

Deň vydania: 24.03.2017

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

0,32

0,022

0,00

0,00064 0,00

--------------------- 0,30

274,00

19,077

0,00

0,548

13,70

§ 17 ods. 2

240,68

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

282,00

19,634

0,00

0,564

14,10

§ 17 ods. 2

247,70

290,00

20,191

0,00

0,58

14,50

§ 17 ods. 2

254,73

290,00

20,191

0,00

0,58

14,50

§ 17 ods. 2

254,73

290,00

20,191

0,00

0,58

14,50

§ 17 ods. 2

254,73

0,32

0,022

0,00

0,00064 0,00

--------------------- 0,30

290,00

20,191

0,00

0,58

14,50

§ 17 ods. 2

254,73

290,00

20,191

0,00

0,58

14,50

§ 17 ods. 2

254,73

10 270,35 10 071,35 716,46

0,00

20,14

399,60

8 935,15

Podrobný zoznam pohľadávok proti podstate ku konečnému rozvrhu výťažku tvorí prílohu č. 1, pričom celková
výška pohľadávok proti podstate je 1 136,20 Eur a je tvorená:
·
·

súdny poplatok: 20,14 Eur
odmena správcu zo speňažovania: 399,60 Eur
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poštovné: 66,85 Eur
bankové poplatky: 147,80 Eur
odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov 501,81 Eur (v súlade s § 21 ods. 3 slúži nevyplatená
časť preddavku ako záloha na činnosť správcu a nevyplatenú časť preddavku vo výške 162,07 Eur použil
správca na úhradu časti odmeny za výkon funkcie do konania 1.schôdze veriteľov 663,88 Eur – 162,07 Eur)

Prehľad prerozdelenia výťažku medzi jednotlivých veriteľov:
veriteľ

zistená suma

na rozvrhnutie

% uspokojenia

AKUS, a.s., IČO: 36 617 946

299 806,50

6 583,83

2,20%

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700

785,40

17,25

2,20%

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

3 159,94

69,39

2,20%

Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36 062 235

286,57

6,29

2,20%

Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005

44 551,26

978,36

2,20%

Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava

47 883,36

1 051,53

2,20%

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484

8 836,55

194,05

2,20%

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874

1 748,29

38,39

2,20%

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, IČO: 00 492 736

93,72

2,06

2,20%

spolu:

407 151,59

8 941,15

Správca týmto žiada veriteľov prihlásených pohľadávok, aby správcovi oznámili na adresu kancelárie
Špitálska 10, 811 08 Bratislava, alebo na emailovú adresu blspravca@gmail.com číslo bankového účtu
v tvare IBAN, prípadne aj iných platobných údajov (variabilný symbol, špecifický symbol), na ktorý má byť
výťažok poukázaný.
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním
určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Správca určuje na schválenie
predkladaného návrhu konečného rozvrhu výťažku 20 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Bratislava 21.3.2017

K006655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Janurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7K/2/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/2/2017
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: Alena Janurová, nar.
07.04.1962, bytom Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka, SK (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn. 7K/2/2017 zo dňa 13.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Alena Janurová, nar. 07.04.1962, bytom Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka, SK (hereinafter only
„the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Žilina, No. 7K/2/2017 dated
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Žilina, No. 7K/2/2017 dated
13th march 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 21.03.2016 uverejnením v OV 55/2017 pod značkou K006104.
The
bankruptcy
was
declared
on
21th
march
2017
publication
in
OV
(https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1551) brand K006104.

55/2017

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 správcovi na adresu: JUDr. Radovan
Birka, Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, k sp. zn. 7K/2/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Radovan Birka, Plavisko 7, 034 01 Ružomberok,
Slovak Republic and one copy in the District Court Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the
No. 7K/2/2017.
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, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or 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, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 BRA).
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 vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
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 the Euro currency.
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 a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
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 4 BRA).
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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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 BRA).
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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving 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 nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded. (§ 29, section 6,
7, 8 BRA).
JUDr. Radovan Birka, správca
administrator of the bankruptcy assets

K006656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Polťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 16,76 €

V Nitre, dňa 21.03.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K006657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KUPEX spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefov Dvor 390, 919 42 Voderady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 399 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36R/1/2017 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka KUPEX
spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 31 399 347, so sídlom Jozefov Dvor 390, 919 42 Voderady týmto oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách, a to v pondelok až v
piatok, od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod.
Termín nahliadnutia je nutné vopred si dohodnúť na tel. čísle 037/658 5182.
V Nitre, dňa 21.03.2017
Mgr. Veronika Hetényiová

K006658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladislav Grešo, bytom Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava, nar.: 06.03.1971, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.05.2017 o 10.00
hod. (prezentácia od 09.45 h do 10.00 h) v kancelárií správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.
Križkova 9,
811 04 Bratislava.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
Program
1.
2.
Správa
o
3.
Rozhodovanie
4. Voľba zástupcu veriteľov

Otvorenie
činnosti
správcu
a
o
výmene
správcu

stave
podľa

konkurzného
§
36

schôdze:
schôdze
konania
ZoKR

5. Záver

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K006659
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu Tibor Szücs, nar. 27.08.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov oznamujem, že som do
zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to pohľadávku
veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752, v celkovej výške
1335,18 €, prihláška bola doručená dňa 20.3.2017.
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K006660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Rétfalvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 5, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K/45/2016 zo dňa 28.2.2016 bol na majetok dlžníka, a to Dezider
RÉTFALVY, nar. 5.12.1952, bytom 941 41 Bešeňov č. 5 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bola
ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom Podzámska 32, 941 01 Nové Zámky.
V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o Konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca konkurznej
podstaty oznamuje, že do správcovského spisu č. 31K/45/2016 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v
pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre
komunikáciu:
tel./fax: 035/6 420 742
mobilné čísla: 0915 728 722, 0918 907 248
e-mail: suchanova@mail.t-com.sk

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K006661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: György Csörgö
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbový rad 914/3, Gabčíkovo 930 05
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/28/2016 S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu György Csörgö, narodený 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo. Do súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu bol zapísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu:
Peňažné pohľadávky a iné majetkové hodnoty
podľa ust. § 76 ZKR a § 38 písm. f) , h ) vyhl. č. 665/2005 Z. z.
Dôvod zapísania majetku: §67 ods. 1 pís. a ,b) ZKR

Číslo súp.
Zložky

1

Názov

Číslo účtu , popis

Nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a Okresný súd Trnava,

Mena

Deň
zápisu

Súpisová hodnota v €

EUR 6.3.2017
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Nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a Okresný súd Trnava,
výdavkov predbežného správcu
Hlavná 49, Trnava

Deň vydania: 24.03.2017

EUR 6.3.2017

663,88 €

V Hlohovci dňa 17.3.2017
Ing. Dagmar Macháčková ,správca úpadcu

K006662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kántorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 206, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Číslo súp.
Názov
Zložky

12

Číslo účtu , popis

Mena

Deň
zápisu

Súpisová hodnota v €

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , Sberbank Slovensko ,a.s.
dôvod zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za
IBAN :SK04 3100 0000 0010 EUR 15.3.2017
156,16 €
mesiac február 2017
0016 2354

K006663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAPUCHA s.r.o. (pôvodne Cycle s.r.o.)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 3, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 879 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/79/2015 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/79/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca opravuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku zverejnenú v Obchodnom
vestníku č. 56/2017 vydanom dňa 21.03.2017 pod K006253:

Typ súpisovej položky majetku: peňažná pohľadávka
Suma pohľadávky: 28.585,26 € s prísl.
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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Mena pohľadávky: €
Právny dôvod: bezdôvodné obohatenie
Dlžník: BIOMILA spol. s r.o., Rudník 428, 906 23 Rudník, IČO: 46 849 513
Súpisová hodnota: 28.585,26 €

Mgr. Robert Antal
správca

K006664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Jarabik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing, Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

33

Popis

Mena

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
Sberbank Slovensko a.s. IBAN : SK22
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac február
3100 0000 0010 0016 2418
2017

EUR

Deň
zápisu

9.2.2017

Súpisová
hodnota v €

600,23 €

K006665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu AT PRIMA s.r.o. v konkurze v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Bratislava I, sp. zn. 5K/88/2016 v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 17.03.2017 doručená vo vyššie uvedenom
konkurznom konaní nasledovná prihláška veriteľov:
1. P.G.A. spol. s.r.o., so sídlom: Alstrova 6477/22, Bratislava, vo výške istiny 20,41,- € (celková prihlásená suma je
vo výške 20,41 €);
2.P.G.A. spol. s.r.o., so sídlom: Alstrova 6477/22, Bratislava, vo výške istiny 156,00,- € (celková prihlásená suma
je vo výške 156,00 €);
3. P.G.A. spol. s.r.o., so sídlom: Alstrova 6477/22, Bratislava, vo výške istiny 267,36,- € (celková prihlásená suma
je vo výške 267,36 €);
4. P.G.A. spol. s.r.o., so sídlom: Alstrova 6477/22, Bratislava, vo výške istiny 1151,28,- € (celková prihlásená
suma je vo výške 1151,28 €);
5. P.G.A. spol. s.r.o., so sídlom: Alstrova 6477/22, Bratislava, vo výške istiny 870,24,- € (celková prihlásená suma
je vo výške 870,24 €);
6. P.G.A. spol. s.r.o., so sídlom: Alstrova 6477/22, Bratislava, vo výške istiny 1027,20,- € (celková prihlásená
suma je vo výške 1027,20 €);
I.K..S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., zn. S 1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K006666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hanušovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2015 S 1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Stanislav Hanušovský, nar. 5.6.1958, trvale bytom Široká č.5, 040 01 Košice , v súlade
s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 206/2015 pod značkou záznamu K023309 dňa 27.10.2015 (ďalej
len „Súpis všeobecnej podstaty“)
V rámci Súpisu všeobecnej podstaty pri súpisovej položke majetku por. č. 1 až súpisovej položke majetku por. č. 4
správca zverejnil spoluvlastnícky podiel: ½, majetok patriaci do nevyporiadaného BSM úpadcu.
Uznesením Okresného súdu Košice, sp. zn. 35C/29/2016, zo dňa 15.12.2016, v konaní o návrhu na schválenie
dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislava a Moniky Hanušovských zmierom, súd
rozhodol o schválení zmieru v znení dohody uzavretej medzi účastníkmi.

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 rámci vyporiadania BSM patrí majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou majetku
por. č. 1 do výlučného vlastníctva úpadcu v podiele 1/1 a majetok uvedený pod súpisovou zložkou č.2-4 manželky
úpadcu, Moniky Hanušovskej , o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1.
Z uvedeného dôvodu týmto správca zverejňuje vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, a to vylúčenie súpisovej položky majetku por. č. 2-4 zverejnenej v rámci Súpisu všeobecnej podstaty
-Hnuteľný majetok.
Deň vylúčenia Hnuteľného majetku: 20.3.2017
JUDr.Jana Koľveková, správca

K006667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVEDAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1459/19, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 905
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: ČSOB Leasing, a.s., so
sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, práv. zast. Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners
s.r.o., so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921 a navrhovatela v 2. rade: STD DONIVO a.s., so
sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 678 343 proti dlžníkovi: NOVEDAS s.r.o., so sídlom
Močarianska 1459/19, 071 01 Michalovce, IČO: 36 767 905 a na základe zák. č. 04/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, som bola ustanovená
ako správca zo dňa 06.03.2017. V obchodnom vestníku bolo oznámenie o konkurze zverejnené dňa 10.03.2017
pod číslom: 49/2017, K005296.

Týmto ako správca hore uvedeného konkurzného konania oznamujeme, že prihlasovanie pohľadávok v dvoch
rovnopisoch správcovi na adresu jeho kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice a v jednom rovnopise na súd je
potrebné doručiť najneskôr do 23.04.2017. Na prihlášku doručenú po lehote alebo doručenú v lehote len správcovi
alebo len súdu sa v konkurze neprihliada. Náležitosti prihlášky musia byť v súlade s § 29 zák.č. 07/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Melánia Burdová, SKP

K006668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVEDAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močarianska 1459/19, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 767 905
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/50/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/50/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: ČSOB Leasing, a.s., so
sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO: 35 704 713, práv. zast. Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners
s.r.o., so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921 a navrhovatela v 2. rade: STD DONIVO a.s., so
sídlom Mlynská 1346, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 31 678 343 proti dlžníkovi: NOVEDAS s.r.o., so sídlom
Močarianska 1459/19, 071 01 Michalovce, IČO: 36 767 905 a na základe zák. č. 04/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, som bola ustanovená
ako správca zo dňa 06.03.2017. V obchodnom vestníku bolo oznámenie o konkurze zverejnené dňa 10.03.2017
pod číslom: 49/2017, K005296
Týmto ako správca Vám oznamujem, že nahliadať do správcovského spisu 31K/50/2016 je možné v pracovných
dňoch v úradných hodinách od 9.00 hod. do 13.00 hod na adrese Hraničná 2, 040 17 Košice.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K006669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 500 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2016 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka HoKo Stav, a.s. v likvidácii so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO
44 500 092 pod sp. zn.: 22K/14/2016, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných
pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 042/ 426 17
44, 45, 0917/279 516.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K006670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 812, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 500 092
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/14/2016 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/14/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2010 o konkurznom konaní týkajúceho sa
zahraničných veriteľov /čl. 40 a nasl./
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 súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka HoKo Stav, a.s. v likvidácii
so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092 oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22K/14/2016 zo dňa 14. marca 2017, uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
55/2017 zo dňa 20. marca 2017, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
HoKo Stav, a.s. v likvidácii, Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092, my duty is to inform you, that
District Court in Trenčín, No. 22K/14/2017 on the 14 Marz 2017 and promulgated in the Commercial Bulletin No.
55/2017 dated 20 Marz 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal
guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu 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 (§ 28ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Považskej Bystrici, dňa 21.3.2017/In Považská Bystrica, on 21.03.2017
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JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K006671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Peková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 340/91, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.9.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2013 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Anna Peková, Hlavná 340/91, 919 25 Šúrovce, dátum narodenia:
14.9.1964, týmto v súlade s ust. § 96 ods. 2 a § 98 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň zámer zostaviť rozvrh
zo všeobecnej podstaty.
V Trnave dňa 21.3.2017
JUDr. Alexander Floriš, správca

K006672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferrara s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 298 386
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/23/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu : Ferrara s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO
: 45 298 386, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10, Bratislava, Slovenská republika

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:

125 eur
1
21.03.2017
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Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 24.03.2017
neuplatnené
424
21.03.2017

JUDr.Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K006673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CK PRESSBURG Bratislava a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sartorisova 20 / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 796 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/59/2010 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/59/2010
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu:

2K/59/2010

Spisová značka správcovského spisu:

2K/59/2010 S1238

Obchodné meno úpadcu:

CK PRESSBURG Bratislava, a.s.

Sídlo úpadcu:

Sartorisova 20, 821 08 Bratislava

IČO úpadcu:

35 796 880

Miesto konania:

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21,
814 99 Bratislava

Dátum konania:

14.3.2017 o 11:00 hod.

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
– písomné hlasovanie zo dňa 8.3.2016 v zastúpení Ing. Brian Lipták – predseda predstavenstva a JUDr.
Martin Lipovský – podpredseda predstavenstva (v zmysle prílohy)
2. Člen VV: HOTEL DEVÍN, a.s. v zastúpení JUDr. Lýdia Kurčinová – písomné hlasovanie zo dňa 14.3.2017 (
zaslané e-mailom v zmysle prílohy)
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie vo veci schválenia návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
3. Záver
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K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja členovia.

K bodu 2) Hlasovanie vo veci schválenia návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, predseda VV predložil e-mailom dňa 8.3.2017 na
schválenie veriteľskému výboru návrh uznesenia č.1, v ktorom navrhol nasledovné znenie:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Do konania zasadnutia VV, predseda VV obdržal písomné hlasovania 2 členov VV.
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja jeho
členovia.
Výsledky hlasovania členov VV za prijatie Uznesenia č.1:
ZA: 2 hlasy
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté

K bodu 3) – Záver:
Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty Mgr. Ľubomírovi Bugáňovi, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 14.3.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru : _______________________________
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
IČO: 35 776 005
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Ing. Eva Žáková
Prílohy: podľa textu

K006674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: S.E. INVESTMENT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 48, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 743 564
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Veriteľský výbor zvolal správca po ukončení schôdze veriteľov dňa 20.3.2017 v súlade s ustanovením § 38 ods. 1
ZKR. Začiatok zasadnutia veriteľského výboru 20.3.2017 o 14.30 hod. Miesto konania : kancelária správcu
Bohumíra Bláhu, Hurbanovo nám. č. 5, Bratislava.
Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastňujú všetci traja jeho členovia :
1, Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., IČO 36 866 296, Štúrova 42, 927 01 Šaľa
2, NEPCO SK, s.r.o. IČO : 44 873 760, Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
3, Seong Ok Choi, No : 18.02.1978, 1-408 Yongma Hanxin A.P.T., Myeonmok-dong 1077-1, Jungnang-gu, Seoul,
Kórejská republika
Program :
1, Voľba predsedu veriteľského výboru
Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ :
Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., IČO 36 866 296, Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Hlasovanie :
Za : 3 hlasy
Proti : nikto
Zdržal sa hlasovania : nikto
Veriteľský výbor prijal uznesenie :
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru :
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Advokátska kancelária TIMAR & partners, s.r.o., IČO 36 866 296, Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru skončená o 14.45 hod.
Za predsedu veriteľského výboru :
Mgr. Tomáš Timár
Zápisnicu spísal :
Bohumír Bláha, správca

K006675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Edita Kostolníková, Sládkovičova 489, 059 35 Batizovce, 1K/41/2016
LV

Parcelné číslo Register parciel Výmera m2

Druh pozemku / stavby

Súpisné číslo Spoluvlat. podiel Súpisová hodnota €

804 1228/80

C

24

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

720,- €

804 1228/81

C

296

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

8.880,- €

804 1228/82

C

75

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

2.250,- €

804 1228/83

C

29

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

870,- €

804 1228/97

C

47

Trvalé trávne porasty

1/1

1.410,- €

804 1228/98

C

12

Trvalé trávne porasty

1/1

360,- €

804 1228/101

C

82

Trvalé trávne porasty

1/1

2.460,- €

804 1228/102

C

331

Trvalé trávne porasty

1/1

9.930,- €

804 1228/103

C

85

Trvalé trávne porasty

1/1

2.550,- €

804 1542/66

C

470

Zastavané plochy a nádvoria

1/1

344,- €

Vonkajšie úpravy

1/1

2.451,- €

1/1

38.000,- €

804
804

Rodinný dom – na parcele 1542/66 489

Súpisová hodnota vo vyššie uvedených nehnuteľnostiach

70.225,- €

JUDr. Stanislav Oravec, 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

74

Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

K006676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal dňa 21.03.2017 pod č. 58 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v prihlásenej sume pohľadávky
4.340,26 EUR.
V Žiline dňa 21.03.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K006677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V súlade s § 81 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
oznámenie o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu na základe pokynu zástupcu
konkurzných veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, Bratislava, IČO: 35 77 60 05 zo
dňa 20.03.2017.
Súpis majetku - všeobecná podstata – nehnuteľnosti (pozemky):

Číslo
súpisov
ej
zložky

Dôvod
zápisu
do
súpisu
majetk
u

3

§
67
odsek
30.6.201
1
270
6
písm.
a) ZKR

Dátum
Číslo
Číslo
Druh
zápisu do
Regist
Výmer listu
Kat.
parcel
pozemk
súpisu
er
a v m2 vlastníct územie/obec/štát
y
u
majetku
va

C

vodné
plochy

1007 543

Rozsah
Súpisov Dátum
spoluvlastnícke á
vylúčeni
Dôvod
ho
podielu hodnota a
zo
vylúčenia
úpadcu
v EUR súpisu
zo
súpisu
majetku
majetku
§ 81 odsek 1
ZKR - nie je
možné
speňažiť
alebo náklady
na
jeho
Blesovce/Blesovce/
21. marca speňaženie
1152/217728
SR
1,00 €
2017
by
pravdepodob
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a) ZKR

4

§
67
odsek
30.6.201
1
269
6
písm.
a) ZKR

E

trvalé
trávne
porasty

55403543

Blesovce/Blesovce/
1152/217728
SR

1,00 €

5

§
67
odsek
30.6.201
1
271
6
písm.
a) ZKR

E

trvalé
trávne
porasty

32924543

Blesovce/Blesovce/
1152/217728
SR

1,00 €

pravdepodob
ne
prevýšili
možný
výťažok
z
jeho
speňaženia
§ 81 odsek 1
ZKR - nie je
možné
speňažiť
alebo náklady
na
jeho
21. marca speňaženie
2017
by
pravdepodob
ne
prevýšili
možný
výťažok
z
jeho
speňaženia
§ 81 odsek 1
ZKR - nie je
možné
speňažiť
alebo náklady
na
jeho
21. marca speňaženie
2017
by
pravdepodob
ne
prevýšili
možný
výťažok
z
jeho
speňaženia

V Bratislave, dňa 21. marca 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K006678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Geday
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 4, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1974
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2011 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Podľa § 206a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení nesk. predpisov: „Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov, v znení nesk. predpisov: „Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov,
ak odsek 2 neustanovuje inak.“
Správa v súlade s ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov:
Hrubý výťažok 1.885,04 EUR
Pohľadávky proti všeobecnej podstate 392,25 EUR
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 1.492,79 EUR
Rozvrh:
Suma
pripadajúca
na Súčet uspokojenia
Zistená suma pre
pomerné
uspokojenie veriteľov
účel
Konečného %
IČO
nezabezpečenej
nezabezpečených
rozvrhu výťažku
Podiel
pohľadávky
pohľadávok
(v EUR)
(v EUR)
(v EUR)

Poradové číslo
Veriteľ
pohľadávky

1/1

35
POHOTOVOSŤ, s.r.o.. Pribinova
807 25, 811 09 Bratislava
598

2/1
2/2
2/3
2/4

Slovenská
Tomášikova
Bratislava

sporiteľňa,
48,
832

-

-

1 378,69

0,75

11,12

696,22
a.s. 00
37 151 5 810,35
653
1 727,61

0,38

5,62

3,14

46,87

0,93

13,94

2/5

120 631,98

65,19

973,09

3/1

257,98

0,14

2,08

3/2

32,23

0,02

0,26

534,95

0,29

4,32

0,01

0,13

0,02

0,27

3/3
3/4
3/5

Slovenská konsolidačná,
Cintorínska
21,
814
Bratislava

a.s., 35 16,13
99 776
005 33,16

-

1 050,64

16,22

3/6

562,50

0,30

4,54

3/7

538,20

0,29

4,34

35,20

0,02

0,28

0,03

0,45

0,45

3,86

57,61

57,61

15,12

225,74

225,74

8,95

133,56

133,56

0,16

2,45

0,39

5,75

0,03

0,38

3/8
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
8/2
9/1

JUDr. Miroslav Šupa, súdny 37
exekútor, Exekútorský úrad so 857 56,16
sídlom Kmeťkova 30, Nitra
207
00
Tatra banka, a.s.; Hodžovo nám.
686 7 141,73
3, 811 06 Bratislava
930
Tatra-Leasing,
s.r.o., 31
Černyševského 50, 851 01 326 27 983,88
Bratislava
552
Všeobecná úverová banka, a.s.,
31 32
Mlynské Nivy 1, 829 90
16 557,23
155
Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
35 303,11
a.s., Panónska cesta 2, 851 04
937
Bratislava – mestská časť
874
Petržalka
713,15
Mgr. Ľudovít Zelíska, súdny 36
exekútor, Exekútorský úrad so 091 46,83
sídlom Podzámska 37, Hlohovec 669
185 057,29

100,00 1 492,79

pre

8,20

0,38
1 492,79

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR, Správca určuje 20 dňovú
lehotu odo dňa zverejnenia Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na
jeho schválenie Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.
Poučenie: Podľa ust. § 98 ods. 3 ZKR môže veriteľský výbor v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu
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Poučenie: Podľa ust. § 98 ods. 3 ZKR môže veriteľský výbor v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu
schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia majú
právo v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v
Obchodnom vestníku požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. Nezabezpečení
veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie
správcu na adrese Dunajská 48, 811 08 Bratislava, a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie v úradných
hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle
+421 917 149 338 (fax: 02/39 024 575), prípadne písomne na adresu kancelárie správcu alebo na elektronickú
adresu správcu office@ssr.sk.

K006679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Janurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7K/2/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Radovan Birka, oznamuje veriteľom úpadcu: Alena Janurová, nar. 07.04.1962,
bytom Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, 2. posch. administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to
nasledovne Po - Pia: od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese sídla alebo telefonicky na čísle: 0948-014-488.
JUDr. Radovan Birka, správca

K006680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZACHEM, a. s. Strážske
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 730 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32R/1/2016 S 1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica o priebehu zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii dlžníka
ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce, IČO: 31 730 191, č. k.
32R/1/2016

Dátum:

16.03.2017

Miesto:

Mäsiarska 30, 040 01 Košice, sídlo zástupcu AKMES s.r.o.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam prítomných (v zmysle prezenčnej listiny):
AKMES s.r.o.¸ v zastúpení JUDr. Juraj Kula, na základe plnej moci
DELA INVESTMENTS LTD., v zastúpení JUDr. Gabriel Gulbiš, na základe plnej moci
Ing. Radoslav Mráz LINQ, v zastúpení JUDr. Vladimír Kucharčík, na základe plnej moci

Program:
1.

Otvorenie zasadnutia

2.

Rozhodnutie o schválení/zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

3.

Záver

K bodu 1
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal JUDr. Juraj Kula, ako zástupca veriteľa AKMES s.r.o., ktorému bol
ako predsedovi veriteľského výboru dňa 03.03..2017 predložený zo strany dlžníka záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu po jeho prepracovaní v zmysle výhrad veriteľského výboru zo dňa 17.02.2017 na jeho
predbežné schválenie.
Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s programom zasadnutia veriteľského výboru
a konštatoval, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je tak uznášaniaschopný.

K bodu 2
Rozhodnutie o schválení/zamietnutí návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka
Predseda veriteľského výboru uviedol, že predložený návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka bol
ostatným členom veriteľského výboru k dispozícii na vyjadrenie v zákonnej lehote.
Po porade predseda veriteľského výboru nechal prítomných členov veriteľského výboru hlasovať o schválení
predloženého návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Za:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru

Proti:

0 hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Zdržal sa:

0 hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Veriteľský výbor prijal toto Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor s počtom hlasov 3 schvaľuje predložený návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu
dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z dôvodu prijatia uznesenia veriteľského výboru o schválení predloženého návrhu prepracovaného
reštrukturalizačného plánu dlžníka ZACHEM, a. s. Strážske, sa o zamietnutí reštrukturalizačného plánu
nehlasovalo.

K bodu 3
Záver
Zasadnutie veriteľského výboru po prerokovaní jeho programu ukončil jeho predseda, a poďakoval za účasť
prítomným.

Košice, 16.03.2017

Predseda veriteľského výboru:

AKMES s.r.o.
JUDr. Juraj Kula, na základe plnej moci

K006681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Švecová rod. Korbašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 139, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celkový hrubý výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu vo výške
3.417,63 EUR [bez zohľadnenia pohľadávok proti podstate].
Súpisová
hodnota
(v EUR)

P.č.

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky
zložky majetku

1.

Iná majetková Popis: Peňažná hotovosť; Suma: 1.660,00; Mena: EUR; Súpisová hodnota:
1 600,00
hodnota
1.660,00 EUR

2.

Peňažná
pohľadávka

Suma: 102,00; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: mzda poskytovaná
zamestnávateľom úpadcovi za vykonanú prácu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (opakované plnenie); 102,00
Dlžník: IGOR BOŽÍK IB MÄSO, Vozokany 142, 956 05 Radošina, Súpisová
hodnota: 102,00 EUR

Spôsob
speňaženia

Priradený
výťažok
(v EUR)

§ 91 ods. 1 ZKR

1 660,00

§
86
v spojení
s ust. § 72 ods. 2 1 610,00
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.

Peňažná
pohľadávka

Suma: 135,96; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: nespotrebovaná časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu; Dlžník:
135,96
Jaroslava Korbašová, nar. 28.02.1990; bytom Vozokany 139, 956 05
Radošina; Súpisová hodnota majetku: 135,96 EUR;

§ 91 ods. 1 ZKR

135,96

4.

Peňažná
pohľadávka

Suma: 11,45; Mena: EUR; Právny dôvod vzniku: vrátenie peňažnej
pohľadávky poskytnutej súdnym exekútorom v rámci exekučného konania v
11,45
prospech oprávneného; Dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava – Petržalka; Súpisová hodnota: 11,45

§ 91 ods. 1 ZKR

11,45

§ 17 ods. .2 veta
Úrok vyplatený bankou za zostatok na účte vedenom pre konkurznú vec 32K/9/2014 v Tatra banke, a.s.
druhá Vyhlášky č. 0,22
IBAN: SK04 1100 0000 0029 1168 4158
665/2005 Z.z.
Celkový hrubý výťažok zo speňaženia majetku:

3.417,63

Pohľadávky proti podstate: Oznam o zostavení Zoznamu pohľadávok proti podstate zostavený podľa ust. § 96
ods. 2 ZKR spolu so zámerom zostaviť Konečný rozvrh výťažku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 23/2017
dňa 02.02.2017. V lehote 30 dní, ktorá začala plynúť od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate v Obchodnom vestníku, neboli u Správcu vznesené žiadne námietky proti pohľadávkam proti podstate.
Podľa zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je celková suma pohľadávok proti podstate priradená
k všeobecnej podstate vo výške 764,71 EUR.
Rozvrhovaná suma: Hrubý výťažok 3.417,63 EUR; Pohľadávky proti všeobecnej podstate 764,71 EUR; Suma
výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 2.652,92 EUR
Konečný rozvrh výťažku:
Zistená suma pre
účel
Konečného %
P.č. Veriteľ
IČO
rozvrhu výťažku (v Podiel
EUR)
36
Československá obchodná banka, a.s.,
1/1
854 9 991,91
24,07
Michalská 18, 811 01 Bratislava
140
36
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická
2/1
234 1 696,94
4,09
7434/147, 921 01 Piešťany
176
35
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811
3/1
807 7 777,89
18,74
09 Bratislava
598
4/1 Sociálna
poisťovňa
so
sídlom 30 148,97
0,36
v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, 813 63 807
4/2
43,72
0,11
Bratislava
484
5/1
278,38
0,67
5/2
214,72
0,52
5/3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 35 16,28
0,04
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
5/4
937 28,45
0,07
mestská časť Petržalka (Krajská pobočka
874 298,20
5/5 Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra)
0,72
5/6
319,02
0,77
5/7
348,44
0,84
36
Západoslovenská
distribučná,
a.s,
6/1
361 175,99
0,42
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
518
35
Intrum
Iustitia
Slovakia,
s.r.o.,
7/1
831 20 170,32
48,59
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
154
SPOLU:

41 509,23

Suma
pripadajúca
na
Súčet
uspokojenia
pre
pomerné
uspokojenie
veriteľov nezabezpečených
nezabezpečenej
pohľadávok ( v EUR)
pohľadávky (v EUR)
638,60

638,60

108,45

108,45

497,10

497,10

9,52
2,79

12,31

17,79
13,72
1,04
1,82
19,06
20,39
22,27

96,09

11,25

11,25

1 289,12

1 289,12

100,00 2 652,92

2 652,92

Lehota na schválenie: Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR, Správca určuje Príslušnému orgánu, ktorým je
Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 811 01 Bratislava, 20 dňovú lehotu na jeho
schválenie a ktorá začína plynúť odo dňa zverejnenia Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.03.2017

K006682
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR, týmto zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
Číslo súpisovej zložky: 1
Dátum zápisu: 31.01.2017
Popis: Peňažná hotovosť úpadcu
Súpisová hodnota: 1.660,- €

Číslo súpisovej zložky: 2
Dátum zápisu: 31.01.2017
Popis:
Motorové vozidlo
značka: FIAT BRAVA, strieborná metalíza svetlá
druh vozidla: osobné vozidlo
rok výroby: 1997
Súpisová hodnota: 300,- €

Číslo súpisovej zložky: 3
Dátum zápisu: 06.03.2017
Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu (obdobie 10/2016 – 02/2017)
Súpisová hodnota: 2.829,65 €

V Bratislave, dňa 21.03.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.03.2017

K006683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Dolinajec "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kálov 654/25, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.11.1964
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2013/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Označenie a rozpis speňaženého majetku
Označeni
e zložky Popis zložky
Spôsob
súpisu
súpisu majetku speňaženia
majetku
nehnuteľnosť
zapísaná v
katastri
nehnuteľností
Okresného
úradu Žilina,
DOM č. kat. územie:
dražba
130
Lietavská
správcom
Svinná, na LV
č. 122 ako
DOM,
postavená na
pozemku s
parc. č. 127/1.
pozemok
zapísaný v
katastri
nehnuteľností
Okresného
POZEMO úradu Žilina,
K
kat. územie:
KN-Cparc. Lietavská
dražba
č. 127/1, Svinná, na LV správcom
k.ú.
č. 942,
Lietavská parc. č. 127/1,
zastavené
plochy a
nádvoria o
výmere 295
m2.
pozemok
zapísaný v
katastri
nehnuteľností
POZEMO Okresného
K
úradu Žilina,
KN-Cparc. kat. územie:
dražba
č. 127/2, Lietavská
správcom
k.ú.
Svinná, na LV
Lietavská č. 942,
Svinná
parc. č. 127/2,
zastavené
plochy a
nádvoria o
výmere 35 m2
Byt č. 1, 1
poschodie,
Vchod 1,
orientačné číslo
vchodu 25, v
bytovom dome
súp. č. 654,
postavenom na

Označenie
nadobúdateľ Výťažok
a

35 000,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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postavenom na
parcele č.
1695/3, v
podiele 1/1,
Podiel na
spoločných
častiach a
dražba
byt č. 1
zariadeniach
dražobníkom
domu a
priľahlom
pozemku:
12913/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Byt je
lokalizovaný v
obci Žilina, ul.
Kálov 654/25,
štát Slovensko
Byt č. 2, 1
poschodie,
Vchod 1,
orientačné číslo
vchodu 25, v
bytovom dome
súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, v
podiele 1/1,
Podiel na
spoločných
častiach a
dražba
byt č. 2
zariadeniach dražobníkom
domu a
priľahlom
pozemku:
8544/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Byt je
lokalizovaný v
obci Žilina, ul.
Kálov 654/25,
štát Slovensko.
Nebytový
priestor č. 7 - 3,
prízemie,
Vchod 1,
orientačné číslo
vchodu 25, v
bytovom
dome súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, v
podiele 1/1,
Podiel na
spoločných
nebytový častiach a
dražba
priestory č zariadeniach
dražobníkom
7-3
domu a
priľahlom
pozemku:
11428/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

71 100,00 €

50 200,00 €

62 900,00 €
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územie Žilina.
Nebytový
priestor je
lokalizovaný v
obci Žilina,
ul. Kálov
654/25, štát
Slovensko.
Nebytový
priestor č. 12 1, suterén,
Vchod 1,
orientačné číslo
vchodu 25, v
bytovom
dome súp. č.
654,
postavenom na
parcele č.
1695/3, Podiel
na spoločných
častiach a
nebytový zariadeniach
dražba
priestory č domu a
dražobníkom
12-1
priľahlom
pozemku:
8439/94715,
evidovaný na
LV č. 6568,
obec Žilina,
katastrálne
územie Žilina.
Nebytový
priestor je
lokalizovaný v
obci Žilina, ul.
Kálov 654/25,
štát
Slovensko.
Parcela KN-E
č. 890, výmera
1928 m2, Druh
pozemku: Orná
pôda, Podiel
1/4,
POZEMO evidovaný na
K KN-E LV. č. 776, ,
parc. č.
obec Lietavská
890, k.ú. Svinná dražba
Lietavská Babkov,
správcom
Svinná - katastrálne
spoluvlast územie
nícky
Lietavská
podiel 1/4 Svinná, okres
Žilina.
Pozemok je
lokalizovaný v
obci Lietavská
Svinná, štát
Slovensko.
Parcela KN-E
č. 1145,
Výmera 899
m2, Druh
pozemku:
Trvalé trávnaté
porasty, Podiel
POZEMO 1/4,
K KN-E
evidovaný na
parc. č.
LV. č. 776, ,
1145, k.ú. obec Lietavská
dražba
Lietavská Svinná správcom
Svinná - Babkov,
spoluvlast katastrálne
nícky
územie
podiel 1/4 Lietavská
Svinná, okres
Žilina.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

21 862,00 €

233,89 €
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POZEMO
K KN-E
parc. č.
1147, k.ú.
Lietavská
Svinná spoluvlast
nícky
podiel 1/4

Motorové
vozidlo
BMW

zrážky zo
mzdy

nájomné

Konkurzy a reštrukturalizácie

Žilina.
Pozemok je
lokalizovaný v
obci Lietavská
Svinná, štát
Slovensko.
Parcela KN-E
č. 1147,
Výmera 253
m2, Druh
pozemku: Orná
pôda, Podiel
1/4, evidovaný
na
LV. č. 776, ,
obec Lietavská
Svinná dražba
Babkov,
správcom
katastrálne
územie
Lietavská
Svinná, okres
Žilina.
Pozemok je
lokalizovaný v
obci Lietavská
Svinná, štát
Slovensko.
osobné
motorové
vozidlo zn.
BMW X5, VIN: predaj iným
WBAFA710X0L vhodným
N00130, EVČ: spôsobom
ZA 306FK, rok
výroby 2001,
nefunkčné
zrážky z
invalidného
Zabezpečeni
dôchodku
e peňažných
realizované
prostriedkov
Sociálnou
poisťovňou
nájom z
Zabezpečeni
prenájmu
e peňažných
nebytového
prostriedkov
priestoru č. 7-3

vymoženi
e
preplatok u
pohľadávo správcu
k
preradeni
ez
oddelenej
podstaty
byt č. 2
preradeni
ez
oddelenej
podstaty
byt č. 1

Deň vydania: 24.03.2017

3 000,00 €

680,55 €

2 900,00 €

Zabezpečeni
e peňažných
prostriedkov

1 374,25 €

202,52 €

1 029,57 €

Spolu rozvrhovaný výťažok

249 250,69 €

Súpisová hodnota majetku konkurznej podstaty/konkurzných podstát

označenie
zložky

záložný veriteľ I

záložný

Záložný

percentu
ány
podiel
zložky
hodnota
majetku
pohľadávk
na
hodnota
y
celkovej
hodnota pohľadávky záložného pohľadávky
súpisová
záložného
hodnote
veriteľa I zabezpečenej
záložného veriteľa
hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zložky
záložný
záložný veriteľ I
konkurzne
veriteľ II
j podstaty

Konkurzy a reštrukturalizácie
Záložný
veriteľ III

Ing.
František
KOSSOŇ,
DOM č. František
Daňový úrad
nar.
130
Zuziak
Žilina I
28.1.1969,
Hollého 55,
Martin
POZEMO
Ing.
K
František
KN-Cparc.
KOSSOŇ,
František
Daňový úrad
č. 127/1,
nar.
Zuziak
Žilina I
k.ú.
28.1.1969,
Lietavská
Hollého 55,
Svinná
Martin
POZEMO
Ing.
K
František
KN-Cparc.
KOSSOŇ,
František
Daňový úrad
č. 127/2,
nar.
Zuziak
Žilina I
k.ú.
28.1.1969,
Lietavská
Hollého 55,
Svinná
Martin
OTP BANKA
vlastníci bytov
SLOVENSK
a
O, a.s.,
nebytových
Štúrova ul. 5,
byt č. 1
priestorov v
813 54
dome, podľa §
Bratislava,
15 zák. č.
IČO:
182/1993 Z.z.
31318916
Ing.
OTP BANKA
František
SLOVENSKO,
KOSSOŇ,
a.s., Štúrova ul.
byt č. 2
nar.
5, 813 54
28.1.1969,
Bratislava, IČO:
Hollého 55,
31318916
Martin
OTP BANKA
vlastníci bytov
Ing.
SLOVENSK
a
František
O, a.s.,
nebytový nebytových
KOSSOŇ,
Štúrova ul. 5,
priestory č priestorov v
nar.
813 54
7-3
dome, podľa §
28.1.1969,
Bratislava,
15 zák. č.
Hollého 55,
IČO:
182/1993 Z.z.
Martin
31318916
OTP BANKA
vlastníci bytov
Mgr. Ida
SLOVENSK
a
Cabanová,
O, a.s.,
nebytový nebytových
rod.
Štúrova ul. 5,
priestory č priestorov v
Porubská,
813 54
12-1
dome, podľa §
nar.
Bratislava,
15 zák. č.
23.05.1950,
IČO:
182/1993 Z.z.
D197
31318916
POZEMO
K KN-E
parc. č.
890, k.ú.
Daňový úrad
Lietavská
Žilina I
Svinná spoluvlast
nícky
podiel 1/4
POZEMO
K KN-E
parc. č.
1145, k.ú.
Daňový úrad
Lietavská
Žilina I
Svinná spoluvlast
nícky

veriteľa I zabezpečenej
majetkom

Deň vydania: 24.03.2017

záložného
záložného veriteľa
hodnota
veriteľa III
II zabezpečenej
majetku
zabezpeče
majetkom
nej
majetkom

hodnote
= podiela
na
spoločný
ch
pohľadá
vkach
proti
podstate

26
0,20326
20,21%
000,00 €
0295

31 959,88 €

49 790,88 €

114
888,17 €

31 959,88 €

49 790,88 €

114
888,17 €

31 959,88 €

49 790,88 €

114
888,17 €

88,49 €

91 784,50 €

30
0,23453
49
23,32%
000,00 €
111
790,88 €

91 784,50 €

49 790,88 €

1 526,01 €

91 784,50 €

30
0,23453
49
23,32%
000,00 €
111
790,88 €

592,90 €

91 784,50 €

10
39
7,77%
000,00 €
333,46 €

114 888,17 €

114 888,17 €

-

3 540,00
2,75%
€

0,02767
4671

420,00 € 0,33%

0,00328
3436

20
0,15635
15,55%
000,00 €
4073

500,00 € 0,39%

150,00 € 0,12%
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nícky
podiel 1/4
POZEMO
K KN-E
parc. č.
1147, k.ú.
Daňový úrad
Lietavská
Žilina I
Svinná spoluvlast
nícky
podiel 1/4

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

60,00 € 0,05%

114 888,17 €

Motorové
vozidlo
nezaložené
BMW
zrážky zo
nezaložené
mzdy

3 000,00
2,33%
€

0,02345
3111

0,53%

0,00532
0338

680,55 €

nájomné nezaložené

2
2,25%
900,00 €

vymoženi
e
pohľadávo
k/iný
príjem/vrát
ený
nezaložené
preddavok
na
odmenu
predbežné
ho
správcu

1
1,07%
374,25 €

Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku (výlučne náklady konkurzu a
náklady speňažovania dotknutej podstaty)
Suma
pohľadávk
Dátum
y proti
vzniku
Právny dôvod
podstate
pohľadávky/ Priradená k
Ppohľadávky proti
Veriteľ
vzniku
Dôvod priradenia k podstate
priradená
Dátum
podstate
podstate
pohľadávky
k
úhrady
rozvrhova
pohľadávky
nej
podstate
Súdny poplatok
- určený
v zmysle
Schválením
zákona č.
SR rozvrhu/bezo
71/1992 Zb.
všeobecná
Okresný
dkladne po
viaže sa k predmetnej podstate
15,91 €
o súdnych
podstata
15,91 €
súd Žilina
schválení
poplatkoch
rozvrhu
v platnom
znení, pol. č.: 5
písm. d)

Českoslov
enská
poskytnutie
obchodná
súčinnosti
banka,
a.s.
Všeobecn
á úverová poskytnutie
banka,
súčinnosti
a.s.
Tatra
banka,

poskytnutie
súčinnosti

3.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 48,42
ddelená

2,99 €

17.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 30,00
ddelená

1,86 €

15.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 24,00
ddelená

1,48 €

16.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 30,00
ddelená

1,86 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0,01074
3479

128
1,00 €
624,80 €

Celková hodnota majetku konkurznej podstaty podľa súpisovej hodnoty

Cash &
kancelárske
Carry SR
potreby
s.r.o.

0,02267
1341
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banka,
a.s.

súčinnosti

16.7.2014

Konkurzy a reštrukturalizácie
ddelená

Deň vydania: 24.03.2017

viaže sa k predmetnej podstate 30,00

1,86 €

OTP
Banka
poskytnutie
Slovensko súčinnosti
, a.s.

18.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 31,87
ddelená

1,97 €

Slovenská
poskytnutie
sporiteľňa,
súčinnosti
a.s.

17.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 24,00
ddelená

1,48 €

Poštová
banka,
a.s.

15.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 19,12
ddelená

1,18 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

1.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,10
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

10.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 9,90
ddelená

0,61 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

31.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,10
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

31.7.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,10
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

16.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 3,30
ddelená

0,20 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

16.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 13,75
ddelená

0,85 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

18.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,70
ddelená

0,11 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

18.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,70
ddelená

0,11 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

23.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,70
ddelená

0,11 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

26.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,70
ddelená

0,11 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

26.9.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,70
ddelená

0,11 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

1.10.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,10
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.10.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,10
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

10.11.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,70
ddelená

0,11 €

Mesto
Žilina

parkovné

14.11.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

23.12.2014

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,10
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.5.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

poskytnutie
súčinnosti
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22.5.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.5.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.5.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.6.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.6.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

11.6.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,15
1-4 súpisu

0,00

oddelená DU pozemky
viaže
Lietavská
Svinná
oddelená dom a
pozemky s
viaže
ním spojené
Lietavská
Svinná
oddelená Ing. Kossoň viaže
položky 1-4
súpisu
oddelená Ing.
Cabanová - viaže
položky 1-4súpisu
oddelená vlastníci viaže
položky 1-4súpisu

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

11.6.2015

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

11.6.2015

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

11.6.2015

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

11.6.2015

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

11.6.2015

Tatra
banka,
a.s.

úroky

30.6.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,03
ddelená

0,00 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.6.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.6.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

7.7.2015

oddelená
podstata Lietavská
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
Svinná/Zuzia
k

0,00

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

20.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,30
ddelená

0,08 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.7.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,30
1-4 súpisu

0,00

Tatra
banka,
a.s.

31.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,18
ddelená

0,01 €

poplatky za
transakcie

sa k predmetnej podstate 1,15

0,00

sa k predmetnej podstate 1,15

0,00

sa k predmetnej podstate 1,15

0,00

sa k predmetnej podstate 1,15

0,00

sa k predmetnej podstate 1,15

0,00
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Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.7.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.9.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,15
1-4 súpisu

0,00

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.9.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,15
1-4 súpisu

0,00

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.9.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,15
1-4 súpisu

0,00

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.9.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,15
1-4 súpisu

0,00

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

22.9.2015

oddelená OTP/položky viaže sa k predmetnej podstate 1,15
1-4 súpisu

0,00

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.9.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.9.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

7.10.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,30
ddelená

0,08 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.10.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

12.10.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.10.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.10.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

31.10.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,36
ddelená

0,02 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

1.12.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.11.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.11.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

poplatok za
transakcie

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,36
ddelená

0,02 €

Tatra
banka,

30.11.2015
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a.s.

poplatok za
bežný účet

Tatra
banka,
a.s.
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viaže sa k predmetnej podstate 0,36

0,02 €

31.12.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

poplatok za IB 31.12.2015

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

ddelená

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

12.1.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

15.1.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.1.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.1.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

31.1.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,18
ddelená

0,01 €

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
podstata NP 12-1

viaže sa k predmetnej podstate 7,64

0,00

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
viaže sa k predmetnej podstate 7,64
podstata - B2

0,00

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
viaže sa k predmetnej podstate 7,64
podstata - B1

0,00

notár

poplatok za
overenie

16.2.2016

oddelená
podstata NP 7-3

0,00

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

29.2.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

22.2.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 29.2.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

29.2.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,18
ddelená

0,01 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

16.3.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

23.3.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,15
ddelená

0,07 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.3.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.3.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,36
ddelená

0,02 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

31.3.2016

viaže sa k predmetnej podstate 7,64

spoluvlastníc

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 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

Ing.
znalecký
Kalabusov
posudok
á

5.4.2016

spoluvlastníc
ke podiely
viaže sa k predmetnej podstate 195,00
Lietavská
Svinná

0,00

Mesto
Žilina

1.1.2016

byty a nebyty
viaže sa k predmetnej podstate 531,61
v ZA

0,00

náklady dražby
ProAuctio,
a odmena
21.4.2016
s.r.o.
dražobníka

oddelená/byt
viaže sa k predmetnej podstate 2 749,88
č. 2

0,00

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.4:2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.4:2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

30.4.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,90
ddelená

0,06 €

Daňový
daň z úrokov
úrad Žilina

30.4.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,02
ddelená

0,00 €

ing.
Štefan
znalecký
Pastierovi posudok
č - znalec

2.5.2016

oddelená/do
m Lietavská viaže sa k predmetnej podstate 250,00
Svinná

0,00

daň z
Daňový
motorových
úrad Žilina
vozidiel

9.5.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 68,91
ddelená

4,26 €

JUDr.
overenie
Dana
podpisov a
Tabačkov
kópie
á, notár

9.5.2016

byty a nebyty
v ZA viaže sa k predmetnej podstate 26,17
pomerne na
každý

0,00

daň z
Daňový
motorových
úrad Žilina
vozidiel

9.5.2016

všeobecná

68,91

13.5.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1 074,00
ddelená

66,42 €

JUDr.
overenie
Dana
podpisov a
Tabačkov
kópie
á, notár

18.5.2016

dom a
pozemky viaže sa k predmetnej podstate 14,81
pomerne na
každý

0,00

Daňový DPH - predaj
úrad Žilina auta

26.5.2016

všeobecná

500,00

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.5.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.5.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

31.5.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,72
ddelená

0,04 €

31.5.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,08
ddelená

0,00 €

úkony spojené
20.6.2016
s dražbou

oddelená/do
m Lietavská viaže sa k predmetnej podstate 463,81
Svinná

0,00

úkony spojené
20.6.2016
s dražbou

oddelená/poz
emky
viaže sa k predmetnej podstate 195,96
Lietavská
Svinná

0,00

Ing.
Róbert
Žabka

daň z
nehnuteľností

vedenie
účtovníctva Ing. Róbert
Žabka

Daňový
daň z úrokov
úrad Žilina
JUDr.
Barbora
Behýlová,
notár BB
JUDr.
Barbora
Behýlová,
notár BB

viaže sa k predmetnej podstate 68,91

viaže sa k predmetnej podstate 500,00
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Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.6.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 5,00
ddelená

0,31 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.6.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1,00
ddelená

0,06 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

30.6.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,90
ddelená

0,06 €

Daňový
daň z úrokov
úrad Žilina

30.6.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 0,08
ddelená

0,00 €

vedenie
účtovníctva Ing. Róbert
Žabka

30.6.2016

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 1 086,00
ddelená

67,16 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 30.4.2015
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 609,98
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 31.12.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 489,85
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 31.10.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 38,06
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 25.8.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 42,00
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 22.7.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 78,53
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 8.9.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 15,00
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 25.2.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 15,00
Č. 1

0,00 €

SPP Distribúcia dodávka plynu 9.12.2014
, a.s.

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 15,00
Č. 1

0,00 €

náklady dražby
ProAuctio,
a odmena
22.6.2016
s.r.o.
dražobníka

oddelená/byt
viaže sa k predmetnej podstate 4 498,98
č. 1

0,00 €

náklady dražby
ProAuctio,
a odmena
22.6.2016
s.r.o.
dražobníka

oddelená/ne
viaže sa k predmetnej podstate 4 044,43
by č. 7-3

0,00 €

oddelená/byt.
viaže sa k predmetnej podstate 232,53
Č. 2

0,00 €

oddelená/ne
viaže sa k predmetnej podstate 1 902,26
byt. Č. 7-3

0,00 €

všeobecná/o
viaže sa k predmetnej podstate 56,12
ddelená

3,47 €

Ing.
Róbert
Žabka

Vlastníci
bytov a
úhrady do
nebytovýc fondov - byt č. 4.7.2016
h
2
priestorov
Vlastníci
bytov a
úhrady do
nebytovýc fondov - nebyt. 4.7.2016
h
Pr. 7-3
priestorov
JUDr.
Václav
osobné
10.10.2014
Jaroščiak, výdavky
správca
pohľadávk
y proti
podstaty
pripadajúc
e na
oddelenú
podstatu
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podstatu
spol.
pomerne
podiely v prerozdelené
Liet.
medzi ostatné
Svinnej, podstaty
ktoré
neboli
uspokojen
éz
výťažku
predaja
pozemkov

Deň vydania: 24.03.2017

226,44

14,00 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

21.7.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,15

0,09 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

21.7.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,15

0,09 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.7.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

5,00

0,39 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.7.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,00

0,08 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

31.7.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

0,36

0,03 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

4.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,15

0,09 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,30

0,10 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,60

0,12 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,60

0,12 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,30

0,10 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

9.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,30

0,10 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

5,00

0,39 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,00

0,08 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

31.8.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

0,72

0,06 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

7.9.2016

oddelená NP 12-1

oddelená - NP 12-1

1,15

0,00 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

7.9.2016

oddelená NP 12-1

oddelená - NP 12-1

1,15

0,00 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

7.9.2016

oddelená NP 12-1

oddelená - NP 12-1

1,15

0,00 €

30.9.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

5,00

0,39 €

Tatra
banka,

poplatok za
bežný účet
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a.s.

bežný účet

Tatra
banka,
a.s.
Tatra
banka,
a.s.

30.9.2016
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Deň vydania: 24.03.2017

všeobecná/oddelená

5,00

0,39 €

poplatok za IB 30.9.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,00

0,08 €

poplatok za
transakcie

30.9.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

15,18

1,18 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

14.10.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,25

0,10 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

17.10.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,25

0,10 €

Slovenská
poštovné
pošta, a.s.

26.10.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,25

0,10 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.10.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

5,00

0,39 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.10.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,00

0,08 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

0,54

0,04 €

náklady dražby
ProAuctio,
a odmena
23.11.2016
s.r.o.
dražobníka

oddelená/NE
oddelená/NEBYT 12-1
BYT 12-1

2 199,80

0,00 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

30.11.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

5,00

0,39 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 30.11.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,00

0,08 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

30.11.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

0,36

0,03 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
bežný účet

31.12.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

5,00

0,39 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za IB 31.12.2016

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

1,00

0,08 €

Tatra
banka,
a.s.

poplatok za
transakcie

všeobecná/o
všeobecná/oddelená
ddelená

0,18

0,01 €

22 179,76 €

767,54 €

31.10.2016

31.12.2016

ddelená

Spolu pohľadávky proti podstate vzťahujúce na podstatu, z ktorej sa realizuje rozvrh
výťažku týmto rozvrhom:

K006684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Škorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 24.03.2017

Okresný súd Košice I
31K/72/2016
Súpis oddelenej podstaty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Ing. Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A,
040 01 Košice týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku oddelenej podstaty
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č.: 001/079281/06-001/000 zo
práva:
dňa 30.08.2006
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
12.09.2006
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé poradie
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname
18/1
pohľadávok:
Výška zabezpečenej pohľadávky:
192.225,98 eur

Nehnuteľnosti (pozemky)
Por.
Výmera
Druh pozemku
Štát Obec
č.
v m2

Katastrálne
územie

Číslo Parcelné Podiel
LV
číslo
úpadcu

1.

záhrady

837

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/2

1/1 BSM

2.

záhrady

457

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/3

1/1 BSM

a 306

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/4

1/1 BSM

a 37

SR

Košice - Severné
Sever
Mesto

6327 5931/8

1/1 BSM

3.
4.

zastavané
plochy
nádvoria
zastavané
plochy
nádvoria

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok
úpadcu
77.650,00
podľa § 67 ods. 1 02.03.2017
eur
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
42.400,00
podľa § 67 ods. 1 02.03.2017
eur
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
28.400,00
podľa § 67 ods. 1 02.03.2017
eur
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
3.400,00 eur podľa § 67 ods. 1 02.03.2017
písm. a) ZKR

Nehnuteľnosti (stavby)
Por.
Popis Štát Obec
č.
Košice
5.
garáž SR
Sever
Košice
6.
dom SR
Sever

Katastrálne
územie
-

Číslo Súpisné
LV
číslo

Parcelné
číslo

Podiel
úpadcu

Severné Mesto 6327

1475

5931/8

1/1 BSM

Severné Mesto 6327

1511

5931/4

1/1 BSM

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa §
20.000,00 eur
02.03.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR
510.000,00 majetok úpadcu podľa §
02.03.2017
eur
67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Košiciach, dňa 21.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K006685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Lašut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6630/30, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 11/2013 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 11/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 24.03.2017

2K 11/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č. 20.
Iná majetková hodnota:
Popis: nespotrebovaný preddavok na činnosť správcu
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 663,88

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K006686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti
Spis. zn. 8 K/26/2016 S 1659
Na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I., č.k. 8K 26/2016-26 zo dňa 02.06.2016, právoplatného dňa
10.06.2016, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04
Bratislava, nar. 14.07.1947, bol do funkcie správcu ustanovený správca JUDr. Martin Aksamit, značka správcu S
1659, so sídlom kancelárie Michalská č. 14, 811 01 Bratislava. Zverejnením v Obchodnom vestníku č. 156/2016 dňa
12.08.2016 oznámil správca zapísanie nižšie uvedeného predmetu dražby do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 15.03.2017 uložil zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 77 60 05, pokyn správcovi na speňaženie predmetu dražby
správcom v súlade s § 92 odsek 1 písm. d) v spojení s odsekom 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. dražbou podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Na základe vyššie
uvedeného oznamuje týmto správca konkurznej podstaty ako dražobník oprávnený vykonať dražbu nasledovné
oznámenie o dražbe:

Dražobník:

JUDr. Martin Aksamit
so sídlom: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava,
značka správcu: S 1659
správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ing. Jozef Lengyel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.03.2017

bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava
Dátum konania dražby:

27. apríla 2017

Čas otvorenia dražby:

9:30 hod.
Miesto konania dražby:
Reštaurácia Penzión ARTIN, salónik na prízemí, Svätourbanská 107/37, 949 01
Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Opakovanie dražby:

1. kolo dražby

Predmet dražby:

vec

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

526

Topoľčany

Topoľčany

Blesovce

Blesovce

Parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu:
Parcelné číslo
405 / 1

Druh pozemku
Orná Pôda

Výmera /m2/
5873

Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Spoluvlastnícky podiel v 1/1 ine.
Opis predmetu dražby: Ohodnocovaný pozemok parc.č. 405/1 rozlohou 5873 m2,
vedený na LV č. 526 ako orná pôda sa nachádza v k.ú. Blesovce, okres
Topoľčany. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce Blesovce.
Opis stavu predmetu dražby: Pozemok sa nachádza juhovýchodne od obce
Blesovce vo vzdialenosti cca. 1000 m od stredu obce. Koeficient produkčnej
kategórie a kvality pôdy: BPEJ=0244002, FMmc – fluvizeme typické karbonátové,
stredne ťažké O3 - veľmi produkčné orné pôdy. Kvalita poľnohospodárskej pôdy:
Vysoká. Produkčný potenciál poľnohospodárskej pôdy: 75 %. Poloha: okrajové
poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov. Potenciálna veterná
a vodná erózia - žiadna až slabá. Cestná komunikácia vo vzdialenosti cca. 200 m.
Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:
ČASŤ C: ŤARCHY:
Bez zápisu
Iné údaje:
Pk. vl.č. 145 – Z 2759/05-34/05
Z 3332/16 – 166/16; - Z 3335/16 – 167/16
Z 3337/16 – 168/16; - Z 3342/16 – 169/16
Z 3343/16 – 170/16; - Z 3346/16 – 171/16
Znalecký posudok:
Číslo znaleckého posudku:
2/2017

Meno znalca:
Doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.

Dátum vyhotovenia:
02. 3. 2017

Všeobecná cena odhadu:
4 069,06 EUR
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Deň vydania: 24.03.2017

4 069,06 EUR

Minimálne prihodenie:

100,00 EUR

Dražobná zábezpeka:

750,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Účastník dražby je povinný zložiť na účet
dražobníka alebo v hotovosti alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku
v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade
týmto spôsobom alebo iným zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku
nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: JUDr. Martin Aksamit, správca,
Michalská č.14, 811 01 Bratislava
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:
IBAN: SK1811000000002617834143
SWIFT: TATRSKBX
vedený v Tatra banka, a.s.
var. symbol: 8262016
informácia pre príjemcu: meno/názov účastníka dražby a slová „dražobná
zábezpeka“.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobnú zábezpeku možno zložiť do
otvorenia dražby u dražobníka alebo do notárskej úschovy. V prípade prevodu na
bankový účet alebo vklad v hotovosti na bankový účet musí byť dražobná
zábezpeka pripísaná na účet dražobníka najneskôr v deň predchádzajúci dňu
dražby.
Doklad, preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu
o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade
dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový
pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej
úschove.
Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý
predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie
bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od
dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí
v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej
dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej
zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady
opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa
zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ,
ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť
nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre
náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby
vydražiteľom.
Preukázanie totožnosti účastníka dražby: Účastník dražby je povinný na
vyzvanie dražobníka alebo osoby ním písomne poverenej preukázať svoju
totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby, dať sa zapísať do
zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla, prevziať dražobné
číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby
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číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby
povinný doložiť aj doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej
povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby, ak nie je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6 640,-EUR, inak najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia
dražby a to na účet IBAN: SK1811000000002617834143, SWIFT: TATRSKBX,
vedený v Tatra banka, a.s., var. symbol: 8262016. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak
bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Zloženie dražob. zábezpeky plat. kartou alebo šekom: Nie je možné zloženie
dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.
Prechod práv a záväzkovviaznucich na predmete dražby:
Speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva okrem záložného
práva zriadeného správcom po vyhlásení konkurzu na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu a okrem zabezpečovacieho práva k majetku tretej osoby, ktoré
je v skoršom poradí ako zabezpečovacie právo, ktoré zabezpečuje záväzok
úpadcu.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby je možné dohodnúť
vopred u správcu konkurznej podstaty. Bližšie informácie na tel.: 0911 833 868,
e-mail: aksamit@aksamit.sk.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu
a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na
vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby
odovzdá správca po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení
vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá správca
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby
spíše dražobník zápisnicu.
Notár, ktorý osvedčí
priebeh dražby
notárskou zápisnicou:

JUDr. Katarína Valová, PhD., Pribinova 10, 811 09 Bratislava.
Poučenie: V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli
porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí,
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu
a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt. V prípade spoločnej dražby
bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. Osoba, ktorá
podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak
vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu
oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a keď neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
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vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako
vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené
Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia
vstupné 3,32 EUR.

V Bratislave dňa 21. marca 2017
za Správcu:
JUDr. Martin Aksamit
správca

K006687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 8/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Správca Mgr. Robert Antal, oznamuje, že do správcovského spisu úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze",
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas úradných hodín od
8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60 alebo faxom na čísle
048/429 99 57.

Mgr. Robert Antal
správca

K006688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marcel Pasternák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družicová 1474/3, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1977
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/55/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
31K/55/2016
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom zverejnenia v
Obchodnom vestníku.
Sp. zn. súdu: 31K/55/2016
Sp. zn. správcu: 31K/55/2016 S1752
Úpadca: Ing. Marcel Pasternák, nar. 15.08.1977, bytom Družicová 1474/3, 040 12 Košice (ďalej len „Úpadca“)
Správca: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava,
zápis v zozname správcov vedený MS SR pod č. S1752 (ďalej len „Správca“)
Dátum vypracovania: 21.03.2017

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU
1.1 Úvodné ustanovenia a opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.10.2016, č.k.: 31K/55/2016 sme boli ustanovení za správcu úpadcu
Ing. Marcel Pasternák, nar. 15.08.1977, bytom Družicová 1474/3, 040 12 Košice. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 204/2016 zo dňa 24.10.2016 pod položkou K024255.
V zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej
len „ZKR“):
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení
všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre
nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.
Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.“
V zmysle § 96 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky
uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe rozvrhu
z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.
Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo
majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi
zverejnením v Obchodnom vestníku.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
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Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán
rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o
jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe
schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku
správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.”
V zmysle § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
V zmysle § 107 ods. 2 ZKR „V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.“
Na schôdzi veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 27.01.2017 o 14.00 hod. v kancelárii správcu FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., na adrese Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice bol za zástupcu veriteľov vykonávajúceho
pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR zvolený konkurzný veriteľ Michal Verešpej, bytom
Rožkovany 11, 082 71 Rožkovany.
Správca vykonal bezprostredne po svojom ustanovení do funkcie úkony smerujúce k objasneniu majetkových
hodnôt Úpadcu a k ich zabezpečeniu. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie, že majetkovú podstatu Úpadcu
tvorí pohľadávka z účtu, peňažná pohľadávka a nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a vyýdavkov
správcu, ktorá skutočnosť bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 244/2016 zo dňa 21.12.2016 pod položkou
K028847. Správca v súlade s ustnovením § 76 ods. 3 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa
21.03.2017 pod položkou K006192 doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Dňa 08.02.2017 Správca v Obchodnom vestníku č. 27/2017 zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. Zároveň správca poučil veriteľov o
možnosti nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podania námietok poradia pohľadávok proti podstate.
Do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate neboli podané žiadne námietky a
preto s poukazom na to, že správca speňažil všetky majetkové hodnoty, ktoré boli zapísané do súpisu majetku
podstát, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že neprebieha žiadne konanie o určení popretej pohľadávky, pristúpil
Správca k vypracovaniu návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
II. Rozvrhová časť návrhu rozvrhu výťažku
2.1 Výťažok zo speňaženia
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu s
priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu, spôsob ich
speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia a označenie nadobúdateľa speňaženého majetku:
Tab. č. 1: Všeobecná podstata, príjmy zo speňaženia:
Popis
pohľadávka z účtu IBAN: SK85 0900 0000 0004 4636 1724
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu
zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016 v rozsahu podliehajúcom konkurzu
zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016 v rozsahu podliehajúcom konkurzu
peňažná pohľadávka Volvo Group Slovakia, s.r.o. - depozit
Spolu výťažok:

Spôsob speňaženia
zabezpečením hotovosti
poskytnutím súdu
vymožením
vymožením
vymožením

Výťažok na danú súpisovú zložku
288,86 eur
1659,70 eur
400,00 eur
400,00 eur
17.164,93 eur
19.913,49 eur
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Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu Správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku Správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak Správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok Správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
Správca konštatuje, že speňažením vyššie uvedených súpisových zložiek tvoriacich všeobecnú podstatu
bol dosiahnutý výťažok vo výške 19.913,49 eur.
2.2 POHĽADÁVKY PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
V zmysle § 95 ods.1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je
možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu.:
Tab. č. 2: Pohľadávky proti všeobecnej podstate - prehľad:
Právny dôvod

Veriteľ

Pomerná časť v
Čas vzniku (rok)
EUR

Poštovné a ceniny

Slovenská
pošta

16,85 eur

Priebežne
konkurzu

počas Priebežne
vzniku

podľa

doby

Kancelárske potreby

Dodávatelia

41,75 eur

Priebežne
konkurzu

počas Priebežne
vzniku

podľa

doby

Pôžička správcu

Správca

100,00 eur

2016

Neuhradené

Paušálna odmena

Správca

663,88 eur

2017

Priebežne
vzniku

podľa

doby

Bankové poplatky

Dodávatelia

4,80 eur

Priebežne
konkurzu

počas Priebežne
vzniku

podľa

doby

Budúce výdavky

Správca

500,00 eur

2017

Pri rozvrhu

Všeobecná podstata

Súdny poplatok

SR

39,50 eur

2017

Pri rozvrhu

Všeobecná podstata

Správca

1.101,28 eur

2017

Pri rozvrhu

Všeobecná podstata

Odmena
správcu
speňaženia

zo

Čas
uspokojenia

a rozsah Priradenie
podstate

k

príslušnej

Všeobecná podstata
Všeobecná podstata
Všeobecná podstata
Všeobecná podstata
Všeobecná podstata

Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti príslušným podstatám tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu
výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2.468,06 eur.

A. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU:
Odmena Správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola Správcovi
priznaná uznesením Okresného súdu Košice I vo výške 663,88 eur. Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nebol platiteľom DPH, preto sa odmena o túto daň nezvyšuje.
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí
správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku").
Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku
nemá žiaden Správca.“
V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky: „Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).“
V zmysle § 17 ods. 2 Vyhlášky: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
V zmysle § 20 ods. 2 Vyhlášky: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky sme vypočítali odmenu zo speňaženia súpisovej zložky
majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:
·
·

pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (peňažná hotovosť
ku dňu vyhlásenia konkurzu, pohľadávky z účtu) správca vypočítal odmenu ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2
Vyhlášky) pokiaľ bol výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze veriteľov
pri odmene za speňaženie iných pohľadávok správca vypočítal odmenu ako 5% zo základu (§ 17 ods. 2
vyhlášky).

Z uvedených skutočností vyplýva, že neexistujú náklady speňaženia týkajúce sa jednotlivých súpisových zložiek
uvádzaných v návrhu na schválenie konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, ktoré by neboli schválené
príslušným orgánom a o ktoré by z tohto titulu bolo potrebné znižovať sumu výťažku na účely vyčíslenia odmeny
správcu.
Správca je platiteľom DPH, preto sa jeho odmena zo speňaženia zvyšuje o DPH. V zmysle uvedeného má správca
nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 1.101,28 eur (917,73 eur + DPH). Presný výpočet
je uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu rozvrhu.
B. K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na
eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319
eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol
aspoň raz predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319
eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ
už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé euro nadol (19.913,00 eur) násobenú
koeficientom 0,2% = 39,50 eur (po zaokrúhlení na pol eura nadol).

2.3 SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

19.913,49 eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2.468,06 eur

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

17.445,43 eur

III. Návrh Rozvrhu

p.č. Veriteľ

Celková zistená
suma

Podiel na celkovej sume v konkurze
zistených pohľadávok

Suma určená na uspokojenie
konečným rozvrhom

1/1 ČSOB Leasing, a.s.

163 558,67 €

35,19%

6 138,31 €

2/1 RECLAIM, a.s.

144 335,32 €

31,05%

5 416,86 €

3/1 Szanto Marcela

11 001,63 €

2,37%

412,89 €

Union zdravotná
4/1
poisťovňa, a.s.

72,21 €

0,02%

2,71 €

5/1 Verešpej Michal

145 875,62 €

31,38%

5 474,67 €

Spolu

464 843,45 €

100,00%

17 445,43 €

V Košiciach, dňa 21.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K006689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R 8/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 8/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca úpadcu,
ELTECO, a.s. „v konkurze“, Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, Slovenská republika,
(ďalej len „úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 08.03.2017, č. k.
4R/8/2016 - 583, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty trustee of
the debtor, ELTECO, a.s. „v konkurze“, seated Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, ID: 17 321 719, Slovak
Republic (hereinafter only „Debtor“), announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate
by Order of the District Court Banská Bystrica, proc. No: 4R/8/2016 - 583, dated on 8th March 2017.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 53/2017, dňa
16.03.2017. Dňom 17.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 53/2017, on 16th March
2017. The bankruptcy was declared on 17th March 2017.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na Okresný súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika, k číslu
konania 4R/8/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04
Banská Bystrica, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors of
the debtor are allowed 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 Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica),seated
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the proc No. 4R/8/2016 and in one copy to the
bankruptcy trustee to the address Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak
republic. In case registrations are not delivered on time, these will be considered as claims included in bankruptcy,
but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. In
the case of secured claims, in the registration delivered to the trustee must be security right stated properly and
timely within the time frame of 45 days. The time period begins once the bankruptcy is declared, otherwise serucity
right expires. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or creditor´s
claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security right applicable
to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled in a particular
registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total
amount of claim and signature of the registration. Each secured claim needs to be registered separately. Information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right must be stated. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
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.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. Security right which is not lodged, lapses when the time
period for lodging the claims is over. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for amending or repairing
the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who
is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in 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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca

K006690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širgel Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 189, 044 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2016 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/62/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Milan Širgel, bytom Rudník
189, 044 23 Rudník, narodený: 23.07.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“),podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 09.05.2017 o 13.00 hod. (prezentácia od
12.45 hod!), na adrese : Alžbetina 41, 040 01 Košice.

Predmetom schôdze veriteľov bude:

1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu,
3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,
4. Voľba zástupcu veriteľov,
5. Rôzne, Záver.

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 Košiciach, dňa 21.03.2017

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

K006691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Širgel Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 189, 044 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1975
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/62/2016 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
31K/62/2016
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: Milan Širgel, bytom Rudník
189, 044 23 Rudník, narodený: 23.07.1975 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty Úpadcu:

Iná majetková hodnota

Číslo
zložky

súpisovej Deň zápisu majetku do Dôvod zapísania majetku do
Popis
súpisu
súpisu

1.

21.03.2017

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Hotovosť
Úpadcu

2.

21.03.2017

ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Zrážky zo mzdy

Súpisová hodnota v €

1700

maximálna výška v súlade s ust. § 72
ods. 2 ZKR

V Košiciach, dňa 21.03.2017

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

K006692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Síslisko II. 1219/56, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2014 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2014
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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Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac jún 2016, súpisová hodnota majetku: 86,05 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac júl 2016, súpisová hodnota majetku: 88,95 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac august 2016, súpisová hodnota majetku: 95,50 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac september 2016, súpisová hodnota majetku: 91,46 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac október 2016, súpisová hodnota majetku: 92,25 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac november 2016, súpisová hodnota majetku: 154,09 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac december 2016, súpisová hodnota majetku: 94,90 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac január 2017, súpisová hodnota majetku: 105,63 €.

Iná majetková hodnota:
Úpadca je zamestnancom: Slovenská pošta, a. s., IČO: 36 631 124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. V
zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť
postihnutá exekúcia, časť mzdy za mesiac február 2017, súpisová hodnota majetku: 150,74 €.

K006693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Vastuško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 1282/5, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Rudolf Vastuško, nar. 13.02.1972, bytom Nábrežná 1282/5, 060 01
Kežmarok, týmto v súlade s § 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 vedený v Tatra banke, a.s.
(IBAN: SK95 1100 0000 0029 3517 3010), SWIFT: TATRSKBX). Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako
variabilný symbol uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 21.03.2017

K006694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ballay Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 809, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ DOBROVOLNEJ DRAŽBY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dražobník/organizátor dražby
Mgr. Radovan Muzika, správca
značka správcu : S1299, sídlo kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné

správca úpadcu :
Ing. Peter Ballay, narodený : 16.09.1959, 059 91 Veľký Slavkov 809

Dátum konania dražby : 26.04.2017

Čas otvorenia dražby

: 13:00hod.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Mária Forinová, Štefánikova 18, 066
01 Humenné

Opakovanie dražby

Predmet dražby

: 1.kolo dražby

: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa , na LV.č. 1120,k.ú.

Veľký Slavkov, Obec Veľký Slavkov, Okres Poprad
byt č.34, vchod 0 podkrovie v apartmánovom dome časť C so súp. č. 809 postavený na
parcele registra ,, C“ par. č. 699/140, o výmere 675m2, zastavané plochy a nádvoria
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu , o veľkosti
282/10000

Opis predmetu dražby :
Apartmánový dom Slavkov sa nachádza
v katastrálnom území Veľký Slavkov, v areály rekreačnej osady Pod Lesom, v lokalite
novovybudovaných apartmánových bytových domov a rodinných domov. Je rozdelený
do troch samostatných sekcií – apartmánových domov A,B,C. Apartmánový dom A sa
nachádza na pozemku C KN parc. č. 699/171, apartmánový dom B sa nachádza na
pozemku C KN parc. č. 699/172 a apartmánový dom C sa nachádza na pozemku C
KN parc. č. 699/140. Každý z týchto apartmánových domov má samostatné súpisné
číslo. Hodnotený apartmánový byt sa nachádza v strednej sekcií – v apartmánovom
dome C so s.č. 809 nachádzajúcom sa na pozemku C KN parc. č. 699/140.
nehnuteľnosť je prístupná po spevnenej komunikácií s parkovaním priamo pred
apartmánovým domom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Apartmánový dom s.č. 809 pozostáva z 1
podzemného podlažia a 4 nadzemných podlaží, z toho 1 podkrovné podlažie.
Zastrešený je sedlovou strechou. V objekte sa nachádza celkovo 38 apartmánových
bytov a 1 nebytový priestor, ktorý pozostáva z reštaurácie s kuchyňou. Do jednotlivých
apartmánových bytov je samostatný vstup so spoločnej chodby prístupnej zo
schodiska. V objekte sa nachádza výťah.

Opis stavu v akom
sa predmet dražby
nachádza
Ide o podkrovný apartmánový byt, ktorý bol skolaudovaný
a daný do užívania v roku 2010. Nachádza sa na 4 .NP – v podkroví. Pozostáva z 2 izieb
a príslušenstva. Príslušenstvom je kuchyňa, ktorá je dispozične prepojená s obývacou
izbou, kúpeľňa, WC s kotolňou. Vstup do bytu je zabezpečený vstupnými dvermi zo
spoločnej chodby. Vstupné dvere sú plné dýhované v oceľovej zárubni. Ostatné dvere sú
drevené dyhované v obložkových zárubniach. Podlahy – plávajúca laminátová v celom
byte, v kúpeľni a WC keramická dlažba. Kúpeľňa je vybavená sprchou, s batériou
jednopákovou, bez sprvhovacej hadice. Umývadlo keramické so stojankovou pákovou
batériou. Steny v kúpeľni sú v plnej výške obložené keramickým obkladom. Podlaha
protišmyková keramická dlažba, radiátor rebríkový. Samostatné WC so závesným
systémom typu GEBERIT, so zabudovaným podomietkovým splachovacím systémom
a umývadlom s pákovou batériou, keramická dlažba a obklady. Vo WC je umiestnený ak
kotol ústredného kúrenia. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, strešné okná VELUX.
Byt je vybavený modernou kuchynskou linkou na báze dreva
dĺžky 3 m, so sklokeramickou varnou doskou, zabudovanou elektrickou rúrou, zabudovanou
umývačkou riadu, nerezovým odsávačom pár, nerezový drez so stojankovou batériou
pákovou. Vedľa kuchynskej linky je samostatne stojaca chladnička s mrazničkou. Omietky
sú hladké štukové, podhľad sadrokartónový. V byte sú nainštalované telefónne, TV SAT
rozvody. Vykurovanie je vlastné, teplovodné, značkový plynový kotol ústredného kúrenia
VIESMANN s termoreguláciou umiestnený vo WC, panelové oceľové radiátory typu KORAD
s termostatickými ventilmi bez termostatických hlavíc. Elektro inštalácia svetelná
a automatickými ističmi. Samostatné meranie spotreby elektrickej energie, vody , tepla .

Opis práv a záväzkov
pre vlastníkov bytového

Záložné právo podľa § 15 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z.

k predmetu dražby

domu

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej
banky, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO : 47421509 Zmluva o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti č. 001/117986/08-001/
Fermik, s.r.o., Námestie sv. Egídia 36/83, 058 01
Poprad, IČO : 47 421 509 – Zmluva o postúpení pohľadávky č. 1/8184/2014 zo dňa
30.01.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prechod práv a záväzkov
viaznúcich na predmete
dražby :
v zmysle § 151ma ods. 3) Občianského
zákonníka, sa pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo
je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé sa
záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.

Znalecký posudok :
Spišiaková

Znalec

:

číslo znaleckého posudku
Dátum vyhotovenia

Ing. Viera

:
:

10/2017
12.03.2017

Všeobecná hodnota :

68.900,-€

Najnižšie podanie
posudku

68.900,-€ , možnosť zníženia na 80% znaleckého

:

Najnižšie prihodenie :

500,-€

Účastník dražby
:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá splňa
podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť
podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32€. V prípade, že účastníkom
dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace.

Výška dražobnej
zábezpeky

:

10000,-€

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky :
bezhotovostným prevodom na účet/zložením
v hotovosti na účet dražobníka/bankovou zárukov/notárskou/úschovou/
Banka a č.ú. na zloženie
dražobnej zábezpeky

:

UniCredit Bank, a.s. Humenné, číslo účtu :SK4211110000006855641003 ,
variabilný symbol : 2/ 23/2016
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Lehota na zloženie draobnej
zábezpeky

:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci
zloženiedražobnej
zábezpeky
originál dokladu preukazujúceho prevod
alebo vklad dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka(správcu) ,účasť na
dražbe je podmienená pripísaním finančných prostriedkov do otvorenia dražby.

originál listiny preukazujúcej poskytnutie
bankovej záruky

originál alebo overená kópia notárskej
zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej
zábezpeky
Bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby/vrátením listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr
však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.

Možnosť zloženia dražobnej

Nie

zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom

Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením

:
V zmysle ustanovenia §26 ods. 3 a 5. zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej
vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný
zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ
nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým
prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov

Obhliadka predmetu dražby

: Obhliadka 1. : 10.04.2017 o 14:00hod
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Obhliadka 2. : 21.04.2017 o 14:00hod.
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na mob.č.
0907 945 308

Podmienky odovzdania
predmetu dražby
vydražiteľovi

:

Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa
udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie
právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
Poučenie podľa
§21 zák.č. 527/2002Zb.
: V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto
zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať
súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby
zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak
dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; 12b) v tomto prípade
je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka
(§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej
správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa
odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak
bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým
dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj
osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Humennom 21.03.2017

Mgr. Radovan Muzika, 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

118

Obchodný vestník 59/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.03.2017

K006695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L´amante, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 12, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 776 891
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/34/2014 S98
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/34/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko, správca úpadcu L'amante, s.r.o., so sídlom Nobelova 12, Trnava, IČO: 36776891, v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: SR- Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava

Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod nasledovnými poradovými číslami
v nasledovných prihlásených celkových sumách pohľadávok:

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok

Prihlásená suma (EUR)

79

45042,55

80

10119,04

81

60,00

82

60,00

K006696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Gojdičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 64, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2016 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Správca úpadcu Viera Gojdičová, nar. 13.10.1977, bytom 090 22 Bukovce 64, podnikajúci pod obchodným
menom: Viera Gojdičová Koláče od Marky, s miestom podnikania 090 22 Bukovce 64, IČO: 47 465 191, JUDr.
Ing. Jozef Sitko v súlade s § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 5.5.2017 o 10:00 hod, na adrese správcu Lipová
1, v Humennom, v budove ENERGOBYTU číslo dverí 13 s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie; 2. Správa o
činnosti správcu a stave konkurzu do konania 1. schôdze; 3. Voľba členov veriteľského výboru; 4. Hlasovanie o
výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.; 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Humenné 21.03.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K006697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cepko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl.armády 149 / 25, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Jozef Sitko
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2015 S1401
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Jozef Sitko správca úpadcu Ivan Cepko, nar. 08.11.1981, bytom Čsl. armády 149/25, 068 01
Medzilaborce, v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola dňa 21.3.2017
zapísaná do zoznamu pohľadávka veriteľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
IČO: 35942436 v celkovej sume 204,67 €.
Humenné 21.3.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K006698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: J.A.N.E.X, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 050 342
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2014/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2014
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2R/4/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOKV ZMYSLE UST. § 28 ODS. 2 ZÁKONA
č. 7/2005 .Z.Z.
JUDr. Andrea Balážiková, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: J.A.N.E.X,
s.r.o., IČO: 36 050 342, so sídlom Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen, č.k. 2R/4/2014 po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 ZKR bola do konkurzného konania
vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici doručená:
·

prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava v celkovej výške 2295,00 Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.

K006699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kochanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica ako správca konkurznej podstaty úpadcu:
Monika Kochanová, nar. 21.09.1972, bytom Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec, sp. zn. 2K/69/2016 v zmysle §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 247 851 99, Česká republika, v celkovej sume 916,30 Eur, ktoré boli
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K006700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo Vojtovce
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtovce 1, 091 01 Vojtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 204 846
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2015 S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vojtovce, IČO 00 204 846, v zmysle § 34 ods. 2
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Správca konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárske družstvo Vojtovce, IČO 00 204 846, v zmysle § 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 ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 12.04.2017, so začiatkom o 13:30 hod.
(prezentácia od 13:15 hod.) v sídle správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov.
Predmet rokovania schôdze - program:
1. Otvorenie schôdze
2. Informácia o stave konkurzného konania
3. Voľba nového člena veriteľského výboru
4. Rôzne
5. Záver
Veritelia pri prezentácii predložia: fyzické osoby doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného
registra spolu s dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K006701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Fučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1473
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania prvej schôdze veriteľov
úpadcu Gejza Fučko, nar. 18.04.1968, bytom Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
v konkurznej veci sp. zn. 31 K 42/2016, konanej dňa 27.02.2017

Miesto konania: kancelárske priestory na Tajovského ul. č. 13 v Košiciach
Termín konania : 27.02.2017
Začiatok konania: 14.00 hod.

Prítomní:
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca
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A. Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny v prílohe
B. Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
5. Rôzne, záver
Ad B. 1)
Schôdzu otvoril o 14.00 hod. a prítomného veriteľa privítal predseda schôdze. Oboznámil a poučil prítomného
veriteľa o jeho právach a povinnostiach spojených s účasťou na prvej schôdzi veriteľov, o hlasovaní v zmysle ust. §
35, § 36, § 37 ZKR.
Predseda schôdze konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s termínom, časom
a s programom schôdze veriteľov, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 9/2017 z 13.01.2017.
Predseda schôdze konštatoval, že prvá schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný jeden veriteľ
zistených pohľadávok oprávnený na schôdzi hlasovať s celkovým počtom hlasov 9 979.
Uznesenie č. 1 (k bodu 1. predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o hlasovaní
v zmysle § 35, § 36, § 37 ZKR.
Hlasovanie :
Za hlasovali : Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna, s počtom hlasov 9 979
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 9 979 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 1 neuplatnil nikto.
Ad 2)
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca podstaty a podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi,
vykonanými do konania prvej schôdze veriteľov a oboznámil veriteľa so všetkými správami predloženými v rámci
konkurzného konania na Okresný súd Košice I. Správca taktiež oboznámil veriteľa s priebežným súpisom majetku
konkurznej podstaty a prihlásenými zistenými pohľadávkami konkurzných veriteľov.
V tejto súvislosti správca uviedol, že do konania prvej schôdze veriteľov celkovo 2 veritelia podali 2 prihlášky
nezabezpečených pohľadávok v celkovej výške 10 364,70 EUR. Všetky prihlásené pohľadávky veriteľov správca
považuje za zistené so zisteným poradím iná pohľadávka.
Ku dňu konania prvej schôdze veriteľov správca zapísal do všeobecnej podstaty majetok v celkovej súpisovej
hodnote 3 481,63 EUR. Súpis všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 19/2017 z
27.01.2017.
Uznesenie č. 2 (k bodu 2. predmetu rokovania)
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konkurzného konania.
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Hlasovanie :
Za hlasovali : Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna, s počtom hlasov 9 979
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo prijaté, nakoľko zaň hlasovalo 9 979 hlasov, čo predstavuje
100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 2 neuplatnil nikto.
Ad 3) Voľba zástupcu veriteľov
Predseda schôdze informoval o zákonnej úprave kreovania veriteľského orgánu v prípade vyhlásenia malého
konkurzu, jeho právach a povinnostiach. O zástupcovi veriteľov hlasujú prítomní nezabezpečení veritelia.
V súlade s ust. § 107 ods. 2 ZKR za zástupcu veriteľov bol navrhnutý prítomný nezabezpečený veriteľ Ing. Peter
Čičery, Malý rad 130/41, Čierna.
Hlasovanie:
Za hlasovali : Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna, s počtom hlasov 9 979
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 3 (k bodu 3. predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov veriteľa Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna.
Predseda schôdze konštatuje, že Uznesenie č. 3 bolo prijaté v navrhovanom znení, nakoľko zaň hlasovalo 9 979
hlasov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných nezabezpečených veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 3 neuplatnil nikto.
Ad 4)
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR. Prítomný veriteľ nepredložil návrh na výmenu správcu.
Hlasovanie :
Za potvrdenie vo funkcii správcu hlasoval :
Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna, s počtom hlasov 9 979
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Uznesenie č. 4 (k bodu 4. predmetu rokovania)
Schôdza veriteľov potvrdzuje vo funkcii správcu v konkurznom konaní sp. zn. 31 K 42/2016 prof. RNDr. Michala
Tkáča, CSc., všetkými 9 979 hlasmi prítomných veriteľov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných veriteľov.
Námietku voči Uzneseniu č. 4 neuplatnil nikto.
Správca navrhol a zástupca veriteľov určil dátum prvého zasadnutia zástupcu veriteľov, v súlade s ustanovením §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca navrhol a zástupca veriteľov určil dátum prvého zasadnutia zástupcu veriteľov, v súlade s ustanovením §
38 ods. 1 ZKR, na deň 27.02.2017 o 14.45 hod. v kancelárskych priestorch na Tajovského ul. v Košiciach. Správca
zvoláva 1. zasadnutie zástupcu veriteľov na uvedený termín.
Uznesenie č. 5
Prítomný zvolený zástupca veriteľov berie na vedomie termín konania jeho prvého zasadnutia.
Hlasovanie :
Za hlasovali : Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna, s počtom hlasov 9 979
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
K bodu 5) Rôzne
Správca poučil veriteľa, oprávneného na schôdzi hlasovať, o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky.
Prítomný veriteľ námietky proti uzneseniam číslo 1 až 5 prijatým na tejto schôdzi neuplatnil.
Pretože program schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomnému veriteľovi za účasť
a schôdzu o 14.40 hod. ukončil.
V Košiciach 27.02.2017
Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice je prezenčná listina.
Predseda prvej schôdze veriteľov: prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca

K006702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Fučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Sídlo správcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2016 S1473
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov
úpadcu Gejza Fučko, nar. 18.04.1968, bytom Záhradná 193/9, 076 43 Čierna nad Tisou
v konkurznej veci sp. zn. 31 K 42/2016, konaného dňa 27.02.2017

Miesto konania: kancelárske priestory na Tajovského ul. č. 13 v Košiciach
Termín konania : 27.02.2017
Začiatok konania: 14.45 hod.
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Prítomní:
Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., správca
Zástupca veriteľov: Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna
Program :
1. Otvorenie
2. Oboznámenie správcu so stavom konkurzného konania
3. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny zástupcu veriteľov správcovi
v súvislosti so správou, oceňovaním a speňažením majetku úpadcu.
4. Rôzne, záver
K bodu 1/
Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov otvoril a viedol jej zvolávateľ správca podstaty. Správca konštatuje, že prvé
zasadnutie zástupcu veriteľov zvolal v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR je
zasadnutie zástupcu veriteľov uznášaniaschopné.
K bodu 2/
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave konkurzného konania. Uviedol, že do konania
prvej schôdze veriteľov celkovo 2 veritelia podali 2 prihlášky nezabezpečených pohľadávok v celkovej výške
10 364,70 EUR. Všetky prihlásené pohľadávky veriteľov správca považuje za zistené so zisteným poradím iná
pohľadávka.
Ku dňu konania prvej schôdze veriteľov správca zapísal do všeobecnej podstaty majetok v celkovej súpisovej
hodnote 3 481,63 EUR. Súpis všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 19/2017 z
27.01.2017.
Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov berie na vedomie správu správcu bez pripomienok.
Za hlasovali : zástupca veriteľov Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna
Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
K bodu 3/
Správca informoval zástupcu veriteľov, že do všeobecnej podstaty okrem úpadcom zložených peňažných
prostriedkov v sume 1 659,70 EUR, zapísal osobné motorové vozidlo zn. SEAT TOLEDO, rok výroby 1998
v súpisovej hodnote 600 EUR. Za tým účelom správca pripraví pre zástupcu veriteľov návrh záväzného pokynu
speňažovania predmetného hnuteľného majetku.
Taktiež správca informoval zástupcu veriteľov, že do všeobecnej podstaty zapísal aj spoluvlastnícke podiely na
nehnuteľnostiach – pozemkoch v katastrálnom území Rad v súpisovej hodnote celkom 1 221,93 EUR. Za tým
účelom správca pripraví pre zástupcu veriteľov návrh záväzného pokynu speňažovania predmetného nehnuteľného
majetku.
Uznesenie č. 2
Zástupca veriteľov vyjadruje súhlas s doterajším postupom správcu týkajúcim sa majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty.
Za hlasovali : zástupca veriteľov Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna
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Proti hlasovali : nikto
Zdržali sa : nikto
Ad 4) Rôzne
Zástupca veriteľov navrhol správcovi, aby sa operatívne stretávali podľa potreby tak, aby k speňaženiu majetku
a k ukončeniu konkurzu došlo v čo najkratšej dobe. Zároveň zástupca veriteľov predniesol, že pri prijímaní
jednotlivých uznesení zástupcu veriteľov bude v súlade so zásadami rýchlosti a hospodárnosti konania
uprednostňovať hlasovanie podľa
§ 38 ods. 3 ZKR.
Prítomný zástupca veriteľov nevzniesol proti prijatým uzneseniam námietky.
Pretože program prvého zasadnutia zástupcu veriteľov bol vyčerpaný, správca poďakoval prítomnému zástupcovi
veriteľov za aktívnu účasť a zasadnutie o 14.45 hod. ukončil.

Zástupca veriteľov: Ing. Peter Čičery, Malý rad 130/41, Čierna
Zapísal: prof. RNDr. Michal Tkáč, správca

K006703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medina Tours s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 918/2, 924 02 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 766 085
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/67/2013 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/67/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodná spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Bajkalská 22, 821 09
Bratislava, správca majetku úpadcu Medina Tours s.r.o., v konkurze, so sídlom Hlavná 918/2, 924 02 Galanta,
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Bratislava, správca majetku úpadcu Medina Tours s.r.o., v konkurze, so sídlom Hlavná 918/2, 924 02 Galanta,
IČO: 35 766 085, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I, sp. zn.: 6K/67/2013, týmto na
základe záväzného pokynu príslušného orgánu Okresného súdu Bratislava I, uznesenie sp. zn. 6K/67/2013 - 574 zo
dňa 02.11.2016 v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje
VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - III. kolo
na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, s týmito podmienkami :
I. Predmet speňaženia
1. Predmetom speňaženia sú hnuteľné veci evidované v majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú podstatu, a ktoré
sú evidované v Súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 60/2014 zo dňa 27.03.2014, a to
nasledujúce súpisové zložky: č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39 (ďalej spolu aj ako „Hnuteľné veci“).
II. Všeobecné podmienky ponukového konania
1. Hnuteľné veci sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a záujemca si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi a/alebo proti podstate. Na vyžiadanie správca poskytne záujemcovi bližšie informácie o Hnuteľných
veciach, ktoré sú predmetom ponuky. Hnuteľné veci sa predávajú v zmysle záväzného pokynu ako súbor vecí.
2. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0917 500 897. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou na emailovú
adresu záujemcu.
3. Ponuka musí byť doručená najneskôr do 15.00 hod., v 7. kalendárny deň odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku, do sídla kancelárie správcu na adresu: Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie správcu Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov.
4. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 3. tohto článku, sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
5. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie III 6K/67/2013 – Hnuteľné veci - neotvárať!“. Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu
ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
6. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.
III. Povinné náležitosti ponuky záujemcu
1. Každá ponuka záujemcu musí obsahovať :
·

označenie záujemcu:
v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov: meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, a ako príloha fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu
v prípade fyzických osôb - podnikateľov: meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, bydlisko, miesto
podnikania, a ako príloha fotokópia živnostenského listu záujemcu nie staršia ako 30 dní odo dňa podania
ponuky
v prípade právnických osôb: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, a ako príloha fotokópia výpisu z
obchodného registra záujemcu nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky

·
·

označenie predmetu kúpy: Hnuteľné veci - súpisové zložky: č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39,
návrh kúpnej ceny: doklad o poukázaní celej navrhovanej kúpnej ceny za všetky súpisové zložky
ponúkaného majetku, o ktorý má záujemca záujem v prospech účtu úpadcu zriadený v Československej
obchodnej banke, a. s., 4019490714/7500 (IBAN: SK64 7500 0000 0040 1949 0714).
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doklad preukazujúci finančné krytie na úhradu zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia),
číslo účtu pre účely vrátenia zálohy, alebo spôsob vrátenia zaplatenej zálohy na kúpnu cenu v prípade,
ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný.

2. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z
obchodného registra.
IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca vyhodnotí ponuky nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a vyhotoví sa o tom
úradný záznam, ktorý predloží príslušnému orgánu Okresný súd Bratislava I na vedomie. Každý veriteľ má právo
byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami.
2. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu za ponúkaný súbor vecí (súpisových zložiek: č. 3-5, 8-9, 11-12, 14-18, 22-25, 28-39). Ak budú zhodné ponuky,
záujemcovia budú vyzvaní správcom na zvýšenie ponúk. Víťazom ponukového konania sa stane ten, kto v
správcom určenej lehote ponúkne vyššiu cenu.
3. Ak by bola cena neprimerane nízka, správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
4. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na účet úpadcu, pričom musí byť v celosti
pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t.
j. kupujúci sa stane vlastníkom Hnuteľných vecí až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je
kupujúci oprávnený protokolárne prevziať Hnuteľné veci. Odovzdanie Hnuteľných vecí sa uskutoční až po uhradení
kúpnej ceny za Hnuteľné veci kupujúcim a po protokolárnom prevzatí Hnuteľných vecí kupujúcim. Suma
navrhovanej kúpnej ceny zložená pri podaní ponuky sa započíta s kúpnou cenou uvedenou v kúpnej zmluve
uzatvorenej s víťazom ponukového konania.
5. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu alebo
ponúknutú cenu neuhradí včas podľa pokynu správcu (v lehote nie kratšej ako 5 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy správcu), má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 10% z
ponúknutej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou
zálohou v zmysle týchto podmienok v učenej výške.
V Bratislave dňa 20.03.2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K006704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE

O

DRAŽBE

JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava (ďalej len „Správca“) ako správca
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JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava (ďalej len „Správca“) ako správca
úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o., so sídlom Zrínskeho 15, 811 03 Bratislava, IČO: 35 815 779 (ďalej len
„Úpadca“), týmto oznamuje, že v zmysle § 92 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii organizuje
dražbu majetku patriaceho do konkurznej podstaty Úpadcu za nasledovných podmienok:
1. Miesto, dátum a čas otvorenia dražby – notársky úrad Mgr. Mariána Kováča, Zámocká 6, 811 01 Bratislava, dňa
28.04.2017 o 9:00 hod.

2. Ide o prvú dražbu predmetného majetku organizovanú Správcom.

3. Predmet dražby –
nehnuteľnosti:
a. Spevnené plochy s povrchom asfaltovým na pozemkoch parcelné číslo 3132/231, 3132/232, 3132/233,
3132/234, 3132/235, 3132/236, 3132/238, 3132/239, 3132/240, 3132/12, 3132/46, obec Bratislava- m. č.
Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa;
b. Spevnené plochy s povrchom dláždeným na pozemkoch parcelné číslo 3132/229, 3132/230, 3132/473,
3132/237, 3132/45, 3132/46 3132/12, obec Bratislava- m. č. Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa;
c. Vonkajšie osvetlenie (rozvody a svietidlá) v zmysle projektovej dokumentácie „Porealizačné zameranie
vyhotovenia stavebného objektu Bratislava – Vrakuňa, Radové domy Podpriehradná“, objekt: SO 15 – VO –
Vonkajšie osvetlenie, situácia, vypracoval: Ing. V Hronček – GEOREAL, 19.02.2008.

Predmet dražby je v súpise majetku Úpadcu zapísaný nasledovne:

Položka č. 3
vonkajšie osvetlenie SO 15 VO - inžinierska stavba nachádzajúca sa na pozemkoch parc. č. 3132/12, 15;
3132/46, 47; 3132/229, 230, 232, 237; 3133/5; 3134/7, okres Bratislava I, k. ú. Vrakuňa

Položka č. 5
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SO 24 Miestna komunikácia „A“
SO 25 Miestna komunikácia „B“
SO 26 Ukľudnená komunikácia vetva „C“
SO 27 Ukľudnené komunikácie:
SO 27.1 Ukľudnená komunikácia vetva „B1“
SO 27.2 Ukľudnená komunikácia vetva „B2“
SO 27.3 Ukľudnená komunikácia vetva „B3“
SO 27.4 Ukľudnená komunikácia vetva „C4“
SO 27.5 Ukľudnená komunikácia vetva „C5“
SO 27.6 Ukľudnená komunikácia vetva „C6“
SO 27.7 Ukľudnená komunikácia vetva „C7“
SO 27.8 Ukľudnená komunikácia vetva „C8“
SO 27.9 Ukľudnená komunikácia vetva „C9“
SO 27.10 Prepojovacie chodníky

pre stavbu Radové domy - kondomínia, zóna Podpriehradná, Bratislava -Vrakuňa, na pozemkoch parc. č.
2374, 3132/12, 3132/15, 3132/46, 3132/229, 3132/230, 3132/231, 3132/232, 3132/233, 3132/234, 3132/235,
3132/236, 3132/237, 3132/238, 3132/239, 3132/240, 3132/451, 3132/452, 3132/453, 3132/454, 3132/456,
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3132/236, 3132/237, 3132/238, 3132/239, 3132/240, 3132/451, 3132/452, 3132/453, 3132/454, 3132/456,
3132/457, 3132/458, 3132/459, 3132/460, 3132/461, 3132/462, 3132/463, 3132/464, 3132/465, 3132/466,
3132/467, 3132/468, 3132/469, 3132/3132/472, 3132/473, 3132/474, 3132/475, 3132/476, 3132/477,
3132/478, 3132/479, 3132/480, 3132/481, 3132/482, 3132/483, 3132/484, 3132/485, 3132/486, 3132/487,
3132/488, 3132/489, 3132/490, 3132/491, 3132/492, 3132/493, 3132/494, 3132/495, 3132/496, 3132/497,
3132/498, 3132/499, 3132/500, 3132/501, 3132/502, 3132/503, 3132/504, 3132/505, 3132/506, 3132/507,
3132/508, 3132/509, 3132/510, 3132/511, 3132/512, 3132/513, 3132/514, 3132/515, 3132/516, 3132/517,
3132/518, 3132/519, 3132/520, 3132/521, 3132/522, 3132/523, 3132/524, 3132/525, 3132/526, 3132/527,
3132/528, 3132/529, 3132/532, 3132/533, 3132/534, 3132/535, 3133/5, 3133/11, 3134/7, katastrálne územie
Vrakuňa, podľa geometrického plánu 216/2007 zo dňa 21.12.2007 na oddelenie pozemkov.

Predmet dražby sa draží spolu ako jednotný predmet dražby. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby:
V prípade predmetu dražby pod bodom 3. a) a b) sa jedná o vonkajšie spevnené asfaltové a dláždené plochy a
chodníky úzkeho tvaru, ktoré sa nedajú využiť na vyšší stupeň.

V prípade predmetu dražby pod bodom 3. c) sa jedná o vonkajšie verejné osvetlenie SO 15 VO a zemnú prípojku
verejného osvetlenia umiestnené na pozemkoch parc. č. 3132/12, 15; 3132/46, 47; 3132/229, 230, 232, 237;
3133/5; 3134/7, okres Bratislava I, k. ú. Vrakuňa.

Cena:
Cena predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 16/2017 zo dňa 15.03.2017 vypracovaným znalcom
Ing. Juraj Talian, PhD., Hrobáková 13, 851 02 Bratislava, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo, odvetvie Odhad
hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby, evidenčné číslo znalca 914986. Cena predmetu dražby ako celku bola
stanovená na sumu 225.000 €.

Na predmete dražby viaznu nasledovné ťarchy a závady:
Predmet dražby je postavený na pozemkoch, ktoré patria tretej osobe. Tieto pozemky nie sú predmetom dražby.
Predmet dražby nie je skolaudovaný, je na neho vydané len povolenie na predčasné užívanie stavby - rozhodnutie
Mestskej časti Vrakuňa Dopr. KR/4387/2007,2008/233/JF-22, zo dňa 04.04.2008.

4. Najnižšie podanie je 33.750 €, minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 1.000 €.

5. Dražobná zábezpeka je v sume 5.000 €. Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť najneskôr do otvorenia dražby
jedným z nasledovných spôsobov:
- na účet Úpadcu č. SK82 0200 0000 0028 0219 9655 vedený vo VÚB, a.s. s variabilným symbolom 12017.
Dokladom o zložení zábezpeky je originál potvrdenia banky o vklade na uvedený účet. Skutočnosť zloženia
zábezpeky bude pri otvorení dražby overená Správcom online a v prípade negatívneho zistenia účastník k dražbe
nebude pripustený;
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- v hotovosti;
- do notárskej úschovy. Dokladom o zložení zábezpeky je originál notárskej zápisnice;
- vo forme bankovej záruky. Dokladom o zložení zábezpeky je originál listiny preukazujúcej bankovú záruku.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Účastníkovi, ktorý predmet dražby nevydražil, Správca po ukončení dražby bez zbytočného odkladu dražobnú
zábezpeku vráti v hotovosti alebo na účet uvedený týmto účastníkom a vráti mu listinu preukazujúcu zloženie
zábezpeky.
6. Cenu dosiahnutú vydražením je vydražiteľ povinný uhradiť v hotovosti do rúk Správcu alebo na účet Úpadcu č.
SK82 0200 0000 0028 0219 9655 vedený vo VÚB, a.s. a to do 15 dní odo dňa dražby.
7. Ohliadka predmetu dražby – 1. termín 05.04.2017 o 11:30 hod., 2. termín 25.04.2017 o 12:30 hod. Záujemcom
sa odporúča ohlásiť sa na ohliadku aspoň 1 deň dopredu na t.č. 0907 335 342.
8. Ak vydražiteľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu dražby, Správca bez zbytočného odkladu odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetom dražby. Správca na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
9. Priebeh dražby bude notárskou zápisnicou osvedčovať notár Mgr. Marián Kováč, sídlo: Zámocká 6, 811 01
Bratislava.

10. (§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil
neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt
podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí
tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.

(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
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vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Bratislave, dňa 22.03.2017

JUDr. Michal Mudrák, správca Pressburg B&V, spol. s r.o.

K006705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUIS NOVA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lamačská 8, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2007 S 180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o ponukovom konaní
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o., Lamačská 8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 744 251,
v konkurze č.k.: 6K/15/2007 vedenom na Okresnom súde Bratislava I, týmto v zmysle § 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 „ZKR“) a na základe záväzného pokynu na speňaženie majetku uloženého príslušným
orgánom: záložným veriteľom MČ Bratislava – Staré Mesto dňa 10.05.2016, záložným veriteľom Slovenská
konsolidačná a.s. dňa 19.05.2016 a Okresným súdom Bratislava I pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru
Uznesením č.k. 6K/15/2007-3381 zo dňa 09.06.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 115/2016
dňa 15.06.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2016, vyhlasuje verejné ponukové konanie – IV. kolo na
spoločný predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú a oddelenú podstatu, ktorý sa
nachádza v areáli úpadcu na Lamačskej ceste 8 v Bratislave.
Predmet predaja:
Nehnuteľnosti v k.ú. Bratislava – Staré Mesto, obec BA–m.č. Staré Mesto, okres Bratislava I, zapísané v súpise
oddelenej podstaty, zverejnenom v OV č. 132/2008 dňa 09.07.2008, pod položkou K003801 a v súpise všeobecnej
podstaty, zverejnenom v OV č. 226/2008 dňa 24.11.2008 a OV č. 231/2008 dňa 01.12.2008, pod položkou
K007260 a v OV č. 202/2009 dňa 20.10.2009, pod položkou K007691:
1. pozemky registra „C“ KN, parc. č. 19779/1, o výmere 5600 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, a stavba súp.č. 4256, na parc.č. 19779/1, druh stavby: iná budova, popis stavby: prevádzkové
haly, všetko zapísané na LV č. 3520, spolu v hodnote 1.707.058,20 €,
2. novostavba administratívnej budovy, bez súpisného čísla, na parc.č. 19779/49, druh stavby: rozostavaná
stavba, popis stavby: administratívna budova VUIS NOVA, rozostavanosť stavby: 99,41 %, zapísaná na LV
č. 9855, celkom v hodnote 6.336.704,13 €,
3. pozemky registra „C“ KN: parc.č.19779/30, o výmere 738 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/31, o výmere 502 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/47, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor, parc.č.19779/48, o výmere 111
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok na ktorom je dvor,
parc.č.19779/49, o výmere 956 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia: pozemok
na ktorom je rozostavaná stavba, všetko zapísané na LV č. 7745, spolu v hodnote 169.815,51 €.
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Hnuteľné veci: stroje, prístroje, zariadenia, drobný hmotný majetok, inventár zapísané v súpise všeobecnej podstaty
pod poradovým číslom súpisu 1,2,4,5,6, 8 až 13, 15 až 186, zverejnenom v OV č.132/2008, dňa 09.07.2008, pod
položkou K003800, v OV č. 70/2010 dňa 14.04.2010 pod položkou K003617, v OV č. 71/2010 dňa 15.04.2010 pod
položkou K003690, v OV č. 76/2010 dňa 22.04.2010 pod položkou K003921, v OV č. 83/2010 dňa 03.05.2010 pod
položkou K004280, v OV č. 88/2010 dňa 10.05.2010 pod položkou K004547, v OV č. 102/2010 dňa 28.05.2010 pod
položkou K005229, spolu v hodnote 56.916,51 Eur.
spolu majetok v hodnote 8.270.491,35 EUR (slovom osemmiliónov dvestosedemdesiattisíc štyristodeväťdesiatjeden
euro a tridsaťpäť centov), (ďalej len „majetok“ alebo „predmet predaja“).
Spôsob speňažovania a výška minimálnej ceny: Speňaženie vyššie špecifikovaného majetku, ktorý je
predmetom predaja, sa uskutoční formou verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku
patriaceho k podniku podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, v IV. kole za najvyššiu ponuku kúpnej ceny.
Poučenie o tom kde a kedy môže záujemca získať podrobné informácie o majetku a podmienkach
ponukového konania: Podrobné informácie o majetku a podmienkach ponukového konania sú uvedené v
Podmienkach ponukového konania (ďalej len „Podmienky“), ktoré poskytne správca záujemcovi na jeho písomné
vyžiadanie doručené prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: vodova@akvodova.sk najneskôr 5 dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to za poplatok 10,00 € za každý jednotlivý výtlačok Podmienok, ktorý
záujemca zaplatí na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Tatra banka a.s. Podmienky si záujemca môže
vyzdvihnúť osobne v kancelárii správcu v termíne, ktorý si záujemca dohodne vopred so správcom, alebo mu budú
doručené správcom prostredníctvom elektronickej pošty. Súčasťou Podmienok je Dohoda o zmluvnej pokute a
Súpis majetku, ktorý je predmetom predaja. Obsahom Dohody o zmluvnej pokute je povinnosť záujemcu uhradiť k
rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty
úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný a podľa pokynov správcu neuzatvorí kúpnu zmluvu,
alebo ak bude vyhodnotený ako úspešný a kúpnu zmluvu uzatvorí, ale poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu
včas podľa Podmienok. Zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle Podmienok.
Obhliadka majetku: Na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku majetku v termíne, ktorý si záujemca
dohodne vopred so správcom, obhliadku je možné uskutočniť najneskôr do 5 dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
Ponuka záujemcu: Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku (ďalej len „Ponuka“) musí byť doručená správcovi
v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto Oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku, a to najneskôr do 15,00 hod. posledného dňa lehoty. Na Ponuku doručenú po uvedenej lehote sa nebude
prihliadať. Ponuka musí byť vyhotovená písomne, v slovenskom jazyku, musí byť datovaná a riadne podpísaná, v
prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra. Ponuka musí byť
doručená do kancelárie správcu: JUDr. Eva Vodová, správca, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, v
zalepenej obálke s výrazným označením "Konkurz 6K/15/2007 neotvárať".
Ponuka musí obsahovať: Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických
osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia). Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného na predaj. Návrh kúpnej ceny s číselným a slovným
vyjadrením kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny. Preddavok na
kúpnu cenu (ďalej len „záloha“), ktorý záujemca zaplatil na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Tatra banka,
a.s. najmenej vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc euro). Číslo účtu záujemcu, respektíve spôsob vrátenia
zaplatenej zálohy v prípade, ak bude záujemca v ponukovom konaní neúspešný.
Prílohou Ponuky musí byť:
1. Originál alebo úradne overená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra,
príp. iného registra, nie staršieho ako 30 dní ku dňu podania Ponuky, osvedčujúca postavenie záujemcu; v
prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu.
2. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na nižšie uvedený účet zriadený správcom v Tatra banka, a.s. (výpis
z účtu, príp. iný doklad preukazujúci zaplatenie zálohy).
3. Doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva
o pôžičke - úvere, príp. iný osvedčujúci doklad).
4. Dohoda o zmluvnej pokute riadne podpísaná záujemcom, v prípade právnických osôb štatutárnymi
zástupcami v zmysle výpisu z Obchodného registra.
5. Čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že súhlasí s Podmienkami ponukového konania.
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Deň vydania: 24.03.2017

Záloha: Záujemca o kúpu majetku musí pred doručením Ponuky zaplatiť na účet zriadený správcom v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK20 1100 0000 0029 4303 6307, číslo účtu: 2943036307/1100, BIC: TATRSKBX, pod VS: IČO alebo
rodné číslo záujemcu, zálohu najmenej vo výške 300 000,00 EUR (slovom tristotisíc euro). Záloha musí byť
pripísaná na uvedený účet zriadený správcom najneskôr posledný deň lehoty na doručenie Ponúk, inak sa na
Ponuku neprihliada.
Termín a miesto otvárania obálok: Otváranie obálok s Ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia
lehoty na doručenie Ponúk, v kancelárii správcu. O termíne otvárania obálok správca upovedomí záložných
veriteľov, Okresný súd Bratislava I a záujemcov, ktorí riadne a včas doručili Ponuku.
Vyhodnotenie Ponúk: Vyhodnotenie Ponúk uskutoční správca najneskôr do 5 dní od otvárania obálok. Víťazom
ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní Podmienky ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky kúpnej ceny, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom
prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako
úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne
splnil všetky Podmienky ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo Ponuku, prípadne aj všetky Ponuky
odmietnuť najmä, avšak nielen, z dôvodu neprimerane nízkej kúpnej ceny.
Neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatenú zálohu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa
vyhodnotenia Ponúk. O vyhodnotení ponukového konania bude správca písomne informovať záložných veriteľov a
Okresný súd Bratislava I.
V Bratislave, dňa 21.03.2017
JUDr. Eva Vodová, správca úpadcu VUIS NOVA, spol. s r.o.
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