Obchodný vestník 60/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2017

K006706
Spisová značka: 6K/64/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831
02 Bratislava, IČO: 45 310 629, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Ján Polomský, Hlohová 10, 821 07 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: L & P SERVIS, spol. s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02
Bratislava, IČO: 45 310 629, a o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S 1314, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 897,82 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Roman Čongrádi, Mojzesovo 215, 941 04 Mojzesovo, dlžníka: L & P SERVIS, spol.
s r.o., so sídlom Sliačska 10, 831 02 Bratislava, IČO: 45 310 629, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: Mgr.
Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1314, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov spolu v celkovej výške 897,82 Eur a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006707
Spisová značka: 6K/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Kamil Madara, nar. 06.01.1957, Hanulova 1829/5,
841 01 Bratislava - Dúbravka, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Kamil Madara, nar.
06.01.1957, Hanulova 1829/5, 841 01 Bratislava - Dúbravka
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Kamil Madara, nar. 06.01.1957, Hanulova 1829/5, 841
01 Bratislava - Dúbravka.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Zvara, Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu:
1314.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene a doplnení niektorých
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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
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1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. 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. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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

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
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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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006708
Spisová značka: 6K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava - Rača o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zlatica Kittlerová, nar.
05.07.1972, bytom Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
rozhodol

Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná 3121/4,
831 06 Bratislava - Rača.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04
Bratislava, zn. správcu: 1259.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, zn. správcu: 1259.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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 zák. 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. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení niektorých
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
12. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku
musí byťzákonov
podanánasamostatná
prihláška
s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva
(§
29 ods. 2 ZKR).
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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. 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).
20. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
21. 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 (§ 52 ods. 2 zák. č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
22. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate (§ 166 ods.
2 ZKR). Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem
všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006709
Spisová značka: 3K/46/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mihajlo Gilbert, nar. 13.04.1971,
bytom Mesto Senec, 903 01 Senec, občan SR, právne zast. JUDr. Elena Klamárová, Družstevná 5, 831 04
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Bratislava, správcom
ktorého
je JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
značka správcu S 1451, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mihajlo Gilbert, nar. 13.04.1971,
bytom Mesto Senec, 903 01 Senec, občan SR, právne zast. JUDr. Elena Klamárová, Družstevná 5, 831 04
Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava,
značka správcu S 1451, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
rozhodol

Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: JUDr. Juraj Bašnák,
so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S 1451 v súlade s prepracovaným
návrhom zo dňa 01.03.2017, a to podľa nasledovného prehľadu:
celková výška výťažku konkurzu Úpadcu: 7982,46 Eur,
celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku: 1604,15 Eur,
výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov: 6378,31 Eur,
suma 1393,023 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: CETELEM
SLOVENSKO A.S., so sídlom Panenská 7, Bratislava, IČO: 35 787 783,
suma 4283,673 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803,
suma 701,6141 Eur je určená na uspokojenie nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: SECAPITAL
s.a.r.l., 2 avenue charles dea gaulle, L-1653 Luetzeburg, Luxembursko, B 108305.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006710
Spisová značka: 3K/23/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 350 s.r.o., so sídlom Panenská
24, 811 03 Bratislava , IČO: 45 729 824, správcom ktorého je JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská
25, 811 08 Bratislava, značka správcu: S 483, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok v celkovej výške 44 464,80 Eur z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, na konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K006711
Spisová značka: 8K/2/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: CITY PRESSBURG, s.r.o., so
sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414 zastúpený Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o.
so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, správcom ktorého je: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so
sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1765, o návrhu správcu na priznanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
paušálnej odmeny za výkon
funkcie
do konania
prvej
schôdze
veriteľov
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: CITY PRESSBURG, s.r.o., so
sídlom Sartorisova 14, 821 08 Bratislava, IČO: 35 822 414 zastúpený Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o.
so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, správcom ktorého je: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so
sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1765, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S 1765, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 4.647,15 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K006712
Spisová značka: 8K/45/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
Spisová značka: 8K/45/2016
Predvolanie
Mgr. Zuzana Gregorová
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
Lucia Hubayová
Stavbárska 36
821 07 Bratislava
Peter Grüber
Jána Jonáša 11
841 08 Bratislava
Dostavte sa osobne dňa : 03.04.2017 (pondelok)
o 14,00 hodine na Okresný súd Bratislava I, miestnosť č. dv.

59

prízemie

VEC: Informatívny výsluch
V právnej veci navrhovateľa - - veriteľa: Ing. Zdeno Kubiček, bytom Arménska 8, 821 07 Bratislava, občan SR, zast.
advokátom JUDr. Viktor Mišík, so sídlom Zámocká 1, 811 01 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: bizONLINE, s. r. o. v likvidácii, so sídlom Stavbárska 36, 821 07 Bratislava, IČO: 36 780 499 súd pokladá za
potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na výsluch. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a
uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia. (§101 C.S.P.)
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Bratislave, dňa 9.3.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 9.3.2017
JUDr. Katarína Bartalská,

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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K006713
Spisová značka: 2K/19/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka ALV - in, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 974 05
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 44 288 719, zast. likvidátorom JUDr. Ing. Veronikou Škodovou,
Komenského 18/B, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 15138/S o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - ALV - in, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 974 05 Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 14, IČO: 44 288 719
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006714
Spisová značka: 2R/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Mikuláš Kasza, s miestom podnikania 982
01 Tornaľa, Hurbanova 25, IČO: 17 985 412, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Reštrukturalizačné konanie z a s t a v u j e .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo
dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané, datované a musí byť uvedená spisová značka tohto konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci.
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 60/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2017

K006715
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - Renáta Lobotková, nar. 27. 07. 1964, bytom 974 11
Banská Bystrica, Tatranská 6398/80, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Renáta Lobotková, nar. 27. 07. 1964, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Tatranská 6398/80.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Františka Vavráča, so sídlom
kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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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
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9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K006716
Spisová značka: 26K/62/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044
58 Seňa o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27,
040 01 Košice, značka správcu: S1829, odmenu vo výške 165,97 EUR.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
značka správcu: S1829, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 7,80 EUR.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Veronika Gyüreová, so sídlom
kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1829 odmenu a náhradu výdavkov spolu vo výške 173,77
EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 09.11.2016 položka denníka D19 - 248/2016 na účet
IBAN: SK81 0900 0000 0005 5168 9537, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
odvolateľ domáha (odvolací
návrh)
(§ 363niektorých
CSP). zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 20.3.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K006717
Spisová značka: 31K/28/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Gabriela Szedáková, s miestom podnikania: Milhosť 84,
044 58 Milhosť, IČO: 46 194 657, proti dlžníkovi: Katarína Remenyáková, narodená: 01.07.1962, trvale bytom:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Katarína Remenyáková, narodená: 01.07.1962, trvale bytom:
Milhosť 26, 044 58 Milhosť.
U z n á v a konkurz za malý.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie: Szakkayho 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1021.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. (§ 19 ods. 2 a § 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“).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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 plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
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oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

Prihláška 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).
Obchodný vestník 60/2017
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Deň vydania: 27.03.2017
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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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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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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Július Tóth,
K006718
Spisová značka: 32K/14/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kišš, nar. 30.04.1988, bytom
Malý Kamenec 10, 076 36 Malý Kamenec, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1714 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu:
S 1714, paušálnu odmenu vo výške 796,66 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006719
Spisová značka: 32K/14/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kišš, nar. 30.04.1988, bytom
Malý Kamenec 10, 076 36 Malý Kamenec o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
I.
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S 1714 nespotrebovanú časť preddavku v sume 523,54 EUR.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume
523,54 EUR evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 274/2015, správcovi podstaty JUDr. Ján
Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1714, na číslo účtu: SK42 1111 0000 0012
6999 3003, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
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.
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S 1714 nespotrebovanú časť preddavku v sume 523,54 EUR.
Obchodný vestník 60/2017
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Deň vydania: 27.03.2017
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume
523,54 EUR evidovanú v zázname o zložení, pod položkou denníka D19 - 274/2015, správcovi podstaty JUDr. Ján
Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1714, na číslo účtu: SK42 1111 0000 0012
6999 3003, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K006720
Spisová značka: 31K/46/2012
Sp. zn. 31K/46/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Margita Jakabová, nar.
24.3.1953, bytom Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta, ktorého správcom je: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie
Akademická 4, 949 01 Nitra, S1410, uznesením č. k. 31K/46/2012-432 zo dňa 23.02.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu : Margita Jakabová, nar. 24.3.1953, bytom Družstevná 745/94, 946 55 Pribeta, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.
V Nitre dňa 21.03.2017

Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006721
Spisová značka: 31K/54/2012
Sp. zn. 31K/54/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Július Hudec, nar. 9.1.1939,
bytom 935 84 Tupá 204, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, uznesením č. k. 31K/54/2012-503 zo dňa 23.02.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Július Hudec,
nar. 9.1.1939, bytom 935 84 Tupá 204 , po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017.
V Nitre dňa 21.03.2017

Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006722
Spisová značka: 31K/54/2012
Sp. zn. 31K/54/2012
OZNAM
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.03.2017

OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Július Hudec, nar. 9.1.1939,
bytom 935 84 Tupá 204, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, uznesením č. k. 31K/54/2012-503 zo dňa 23.02.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Július Hudec,
nar. 9.1.1939, bytom 935 84 Tupá 204 , po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017.
V Nitre dňa 21.03.2017

Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006723
Spisová značka: 31K/14/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Dušan Kracina, nar. 12.12.1978, bytom Košická ul. 663/18,
945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Dušan Kracina, nar. 12.12.1978, bytom Košická ul.
663/18, 945 01 Komárno, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Dušan Kracina, nar. 12.12.1978, bytom Košická ul. 663/18, 945 01 Komárno,
predbežného správcu JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra- Dražovce, značka
správcu: S1828.
II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006724
Spisová značka: 32K/24/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu : Peter Belaň, nar. 18.10.1985,
bytom D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Miroslava Belicu, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

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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pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K006725
Spisová značka: 31K/24/2012
Sp. zn. 31K/24/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : Nemocnica Topoľčany, n.o. v konkurze,
IČO: 37 971 981, so sídlom Pavlovova 17,955 01 Topoľčany, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom
kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, uznesením č. k. 31K/24/2012-1764 zo dňa 24.02.2017 zrušil konkurz na
majetok úpadcu : Nemocnica Topoľčany, n.o. v konkurze, IČO: 37 971 981, so sídlom Pavlovova 17,955 01
Topoľčany, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2017.
V Nitre dňa 21.03.2017

Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006726
Spisová značka: 27K/20/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Michal Tomašovský, nar. 29.5.1958, bytom
Perecká 5, Levice, ktorého správcom je JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra Dražovce, S1828, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol

I.
P r i z n á v a správcovi JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra Dražovce, S1828, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Peter Bojda, so sídlom
kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, S1828 paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 88/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Lehota na podanie
odvolania
plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.3.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K006727
Spisová značka: 31K/13/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná 119/17,
956 11 Ludanice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná
119/17, 956 11 Ludanice
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Marián Gális, nar. 25.9.1979, bytom Družstevná 119/17, 956 11
Ludanice.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu
S1220.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K006728
Spisová značka: 27K/20/2016
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : Michal Tomašovský, nar. 29.5.1958, bytom
Perecká 5, Levice, ktorého správcom je JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra Dražovce, S1828, o výmene správcu, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce,
S1828.
II. U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému
výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú
súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III. U s t a n o v u j e správcu FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., adresa kancelárie Námestie SNP 14, 811
06 Bratislava, S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K006729
Spisová značka: 31K/12/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom Vojka nad žitavou
277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom
Vojka nad žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom Vojka nad žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad
Žitavou, predbežného správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1789.
II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K006730
Spisová značka: 32K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu : Mgr. Žaneta Cseriová, nar.
11.10.1976, bytom Žitnoostrovská 628/1, 941 23 Andovce, ktorého správcom je JUDr. Andrea Pállová, so sídlom
kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol

Odvoláva JUDr. Andreu Pállovú, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
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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Odvoláva JUDr. Andreu Pállovú, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 21.3.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K006731
Spisová značka: 1K/11/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Mandela, nar.
30.03.1981, trvale bytom 067 41 Ptičie č. 54, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie
Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/11/2014-216 zo dňa 20.03.2017
zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Daniel Mandela, nar. 30.03.1981, trvale bytom 067 41 Ptičie č. 54, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2017

Okresný súd Prešov dňa 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006732
Spisová značka: 2K/64/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anna Knapíková, nar.
29.7.1971, bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Anna Knapíková, nar. 29.7.1971, bytom 065 45 Hromoš 46 po splnení
konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 21.3.2017
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. Tomáš Novák, sudca
K006733
Spisová značka: 4K/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ARDEM
Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, správcom ktorého je: JUDr.
Lenka Jamnická, so sídlom kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ARDEM Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Komenského
2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, 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 743, 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 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. Jaroslav Kanderka,
K006734
Spisová značka: 1K/41/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Markus, nar.
01.02.1978, trvale bytom SNP 17, 059 86 Nová Lesná, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, 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 pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Róbert Markus, nar. 01.02.1978, trvale bytom SNP 17, 059 86 Nová Lesná na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 30.508,62 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 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006735
Spisová značka: 1K/49/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MART - KART, s.r.o., so sídlom
Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 764 správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, 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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Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 764 správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, 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 pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: MART - KART, s.r.o., so sídlom Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO: 36 479 764 na navrhovateľa
Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške
355.205,63 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 21.3.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K006736
Spisová značka: 4K/16/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Urgay,
nar. 29.12.1953, bytom Banícka 800/27, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie
Štefánikova 18, 066 01 Humenné, 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 pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Jozef Urgay, nar. 29.12.1953, bytom Banícka 800/27, 058 01 Poprad na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 897,42 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. Jaroslav Kanderka, sudca
K006737
Spisová značka: 4K/7/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marián Čížik, nar. 29.05.1963,
bytom pod Vinicami 15, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák, 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 pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Marián Čížik, nar. 29.05.1963, bytom pod Vinicami 15, 080 01 Prešov na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 5 763,72 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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Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Marián Čížik, nar. 29.05.1963, bytom pod Vinicami 15, 080 01 Prešov na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 5 763,72 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. Jaroslav Kanderka, sudca
K006738
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ASTEC s.r.o., so sídlom Palenčiarska
1828/58, 069 01 Snina, IČO: 36 649 050, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského
43, 080 01 Prešov, o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Priznáva JUDr. Martinovi Kirňakovi, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura a náhradu výdavkov vo výške 22 eur, ktoré
mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 17.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka
89/2016.
II.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr.
Martina Kirňaka, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov nevyčerpanú časť preddavku vo výške 974,12
eura zloženého dňa dňa 17.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka
89/2016.

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 20.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006739
Spisová značka: 4K/1/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Hopko, nar.
06.06.1966, bytom Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom
kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Vydáva
Ministerstvo
podľavoči
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
Bratislava, IČO:
35 776
005 naspravodlivosti
potvrdenieSlovenskej
prevodu republiky
pohľadávok
úpadcovi,
takto
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Hopko, nar.
06.06.1966, bytom Záborského 2908/10, 058 01 Poprad, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom
kancelárie Hlavná 13, 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 pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: Vladimír Hopko, nar. 06.06.1966, bytom Záborského 2908/10, 058 01 Poprad na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 121 843,14 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 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006740
Spisová značka: 4K/15/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Hajduček, nar.
05.07.1952, bytom 082 13 Demjata 259, správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova
89, 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 Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Miroslav Hajduček, nar. 05.07.1952, bytom 082 13 Demjata 259,
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 17 506,85 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 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006741
Spisová značka: 4K/5/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: GM AUTOSKLO, s.r.o. v
likvidácii, si sídlom Šebastovská 4, 080 06 Prešov, IČO: 36 480 053, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so
sídlom kancelárie Vajanského 43, 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 pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: GM AUTOSKLO, s.r.o. v likvidácii, si sídlom Šebastovská 4, 080 06 Prešov, IČO: 36 480 053 na
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
navrhovateľaVydáva
Slovenskú
konsolidačnú,
a.s.,
so sídlom
Cintorínska
21, 814
99 Bratislava
I, IČO: 35vestníku
776 005 v celkovej
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výške 15 185,91 eur.
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potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči
úpadcovi: GM AUTOSKLO, s.r.o. v likvidácii, si sídlom Šebastovská 4, 080 06 Prešov, IČO: 36 480 053 na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej
výške 15 185,91 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 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K006742
Spisová značka: 40K/26/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu REVITECH s. r. o. v
konkurze so sídlom A. Sládkoviča 4/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 345 211, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela
Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, na návrh správcu
uznesením č.k. 40K/26/2014-355 zo dňa 03.01. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K006743
Spisová značka: 38K/25/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marian Sikora, nar.
22.02.1967, bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, na návrh správcu
uznesením č.k. 38K/25/2014-481 zo dňa 23.02. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 21.3.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K006744
Spisová značka: 23K/37/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kerkeš, nar. 9.5.1986, Hlavná 8,
931 01 Šamorín, správcom majetku ktorého je JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie: 919 28 Bučany 258, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok spravodlivosti
plynutia lehoty
na podanie
odvolania
je spojený
so Z.
zverejnením
tohto
uznesenia v
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
Obchodnom vestníku. a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006745
Spisová značka: 28K/2/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Krajíček, nar. 27.08.1945, Petrova Ves 74, 908
44 Petrova Ves o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto,
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Miroslavovi Krajíčkovi, nar. 27.08.1945, Petrova Ves 74, 908 44 Petrova Ves,
predbežného správcu Ing. Dagmar Macháčkovú, so sídlom kancelárie: Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006746
Spisová značka: 23K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640, Kátovská 25, 908
51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19925/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: REBIT, spol. s.r.o., IČO
35736640, Kátovská 25, 908 51 Holíč, pre nedostatok 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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Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: REBIT, spol. s.r.o., IČO
35736640, Kátovská 25, 908 51 Holíč, pre nedostatok majetku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006747
Spisová značka: 28K/4/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, Šoltésova
1579/16, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, Šoltésova 1579/16, 920 01
Hlohovec.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: LexCreditor k.s., IČO: 47 245 913 so sídlom kancelárie: Hlavná č. 3,
Trnava 917 01.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zákona č. 7/2005 Z.z. oa okonkurze
a vyrovnaní
a o zákonov
zmene na
a doplnení
niektorých
zmene a doplnení
niektorých
svojom webovom
sídle: zákonov.
www.justice.gov.sk
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).

Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
Obchodný vestník 60/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 27.03.2017
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).
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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dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti,
súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto,
že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006748
Spisová značka: 25K/16/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Zmeko, nar. 24.09.1971, 5183
Banka 921 01, správcom ktorého je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, o
návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky
v celkovej výške 10.607,24 Eur zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1-8.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na sde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
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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Obchodný vestník 60/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2017

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006749
Spisová značka: 28R/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36
274 321, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 17422/T, o návrhu na
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka: A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36 274 321.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ladislav Barát, Školská č. 3, 949 01 Nitra.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
a)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
b)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
c)
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
d)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
e)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
f)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
g)
urobenie právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
h)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.),
i)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
právny úkon, ktorým dlžník prevezme záväzok poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 10 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 5.000 eur,
l)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
§ 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
o)
prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
p)
úpravy platov a pracovných zmlúv
q)
odmeny a prémie vedúcich pracovníkov
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa
neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. 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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za
nezabezpečenú pohľadávku. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
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bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie29zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa

má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa
pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Ak sú
pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na
prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K006750
Spisová značka: 23K/13/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: Anna Fraňová, nar. 9.1.1958, Jesenského 3000/56, 926 01 Sereď,
správcom majetku ktorého je Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02
Bratislava - Staré mesto, uznesením tun. súdu zo dňa 15.04.2016, č. k. 23K/13/2014-178, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 76 dňa 21.04.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňom 10.05.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.3.2017
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K006751
Spisová značka: 25K/10/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Kitta, rod. Muchová, nar.
27.04.1976, Ul. Františkánska č. 7403/3, 917 01 Trnava o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi Monika Kitta, rod. Muchová, nar. 27.04.1976, Ul. Františkánska č. 7403/3, 917 01
Trnava predbežného správcu JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie: Dunajská Streda 929 01, Korzo Bélu
Bartóka č. 5119/14F.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do
funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu
o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006752
Spisová značka: 25K/7/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Vrbovská
cesta 2610/88, 921 01 Piešťany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Pavol Fodran, nar. 28.06.1953, Vrbovská cesta
2610/88, 921 01 Piešťany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006753
Spisová značka: 25K/17/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ladislav Gyerák, nar. 24.08.1952, 930
14 Mad 232, správcom majetku ktorého je B.F.B. správcovská , v.o.s., IČO: 36 832 006, so sídlom kancelárie
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o. na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO
35724803, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35 815 256, v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 634,57 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.3.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K006754
Spisová značka: 2K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: Mestský basketbalový klub
Ružomberok „v likvidácii“, so sídlom: Poľná 49, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 814 184, v mene ktorého koná
likvidátor JUDr. Ľubomír Kubáň, bytom Kľačno 2000/25, 034 01 Ružomberok, v časti o odmene a výdavkoch
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina,
odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 670,13 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 670,13 eur
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zloženého navrhovateľom na účet Okresného súdu Žilina dňa 20.10.2016 a vedeného pod položkou denníka D18
preddavky na konkurzné konanie, položka registra 148 rok312016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
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Priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina,
odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 670,13 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v sume 670,13 eur
predbežnému správcovi: Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, z preddavku
zloženého navrhovateľom na účet Okresného súdu Žilina dňa 20.10.2016 a vedeného pod položkou denníka D18
preddavky na konkurzné konanie, položka registra 148 rok 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa
odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 20.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K006755
Spisová značka: 2K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla
1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom Milan Janík - MJ TRANS, s
miestom podnikania Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves) o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01
Liptovský Mikuláš.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie: Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01
Žilina
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K/5/2017.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: Milan Janík, nar.
27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
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účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
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/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 20.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K006756
Spisová značka: 2K/7/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Matejčík, nar. 31.10.1991, bytom 029 53 Breza 417, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Igor Matejčík, nar. 31.10.1991, bytom 029 53 Breza 417.
II. U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie: Jesenského 29, 036
01 Martin
III. V y z ý v a veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina k sp. zn. 2K/7/2017.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV. Súd o t v á r a malý konkurz.
V. S p r á v c a j e p o v i n n ý bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka: : Igor Matejčík, nar.
31.10.1991, bytom 029 53 Breza 417, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES)
č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné / § 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
V námietke zaujatosti musí byť uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje,
podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá /§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
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Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§28 ods. 1, 2. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§28 ods. 4 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali 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.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Žilina dňa 20.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K006757
Spisová značka: 4K/15/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Piatka, nar. 24.7.1973, bytom
Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, do 25.10.2013 podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Piatka OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s miestom podnikania Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, právne zastúpeného: JUDr.
Ľuboš Racko, PhD., so sídlom Námestie osloboditeľov 23, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Mgr.
Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, v časti o paušálnej odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi Mgr. Lubomírovi Kadurovi, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01 Žilina paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K006758
Spisová značka: 3K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MaBe, s.r.o., so sídlom M. Dullu 4928/32, 036 01 Martin,
IČO: 47 343 842, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: MaBe, s.r.o., so sídlom M. Dullu 4928/32, 036 01 Martin, IČO: 47 343 842.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K006759
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980, bytom Lesná 2034/3,
034 01 Ružomberok, do 03.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Husein Mehmedovič, s miestom podnikania
Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 299 630, v konkurznom konaní voči dlžníkovi, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980, bytom Lesná 2034/3, 034 01
Ružomberok.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 8K/5/2017. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
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potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež 36
pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj

z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
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posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je
potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky,
ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj
budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj
zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej
osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške
doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K006760
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar.
15.02.1969, bytom Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 08.12.2009 podnikajúca pod obchodným menom
Jarmila Vojkovičová - ADJA - adidas, s miestom podnikania Za traťou 606/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 287
728, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur na účet
správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
09.02.2017, vedený pod položkou registra 11/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017

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., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K006761
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar.
15.02.1969, bytom Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, do 08.12.2009 podnikajúca pod obchodným menom
Jarmila Vojkovičová - ADJA - adidas, s miestom podnikania Za traťou 606/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 287
728, správcom ktorého je Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 21.3.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K006762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice,
IČO: 36 863 718, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bola
do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom P1 zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

Milan Martinkovič, Štúrova 803, 908 45 Gbely

Prihlásená suma:

13.297,19 €

V Trebišove dňa 21.03.2017
BS Správcovská k.s., správca

K006763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zobola Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 229 / 0, 049 32 Štítnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/15/2016 S1091
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Zobola, nar. 27.12.1974, bytom Jarková 229, 049 32 Štítnik na základe
uloženého záväzného pokynu na postup pri speňažovaní majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 122/2016 zo dňa 24.06.2016, vyhlasuje
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
Súpisová hodnota v
€

p.č. Popis

1. Obchodný podiel v spoločnosti JZ Trading s.r.o., IČO 31 443 117
300,00 €
Motorové vozidlo značky Ford Focus, typ DNW/FFDA1/5PFDMY. Výrobne číslo WF0NXXGCDN3J51551, evidenčné
3.
1200,00 €
číslo RV042BX.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť buď pre všetky súpisové zložky ako súbor vecí spolu alebo samostatne pre
každú súpisovú zložku.
2. Ponuka kúpnej ceny nesmie byť nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty speňažovaného majetku, pre
ktorý sa ponuka podáva. Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom sa neprihliada. ,
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
b. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie
staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
c. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
d. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
e. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (prof. JUDr. Ján
Husár, CSc., správca, Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice) v zalepenej obálke
s označením „ponukové konanie Zobola – predaj majetku – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do
03.04.2017;
f. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
g. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 50 % z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha bude pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota
na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi,
ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade
podpisu kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy podľa bodu 6 tohto pokynu z dôvodov
na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom (napr.
nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny riadne a včas podľa bodu 6 tohto pokynu), uhradená záloha prepadne
v prospech všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov spolu
s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov správcovi e-mailom
prijatie/neprijatie ponuky/ponúk.
6. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov o prijatí
ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle ktorej úspešný záujemca doplatí
zostatok kúpnej ceny správcovi do siedmich pracovných dní od dátumu jej uzatvorenia.
7. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade,
ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť
bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
8. Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov odmietnuť z dôvodu neprimeranosti
všetky predložené ponuky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: bhz@stonline.sk alebo na tel. č. 055
62 33 640.
Číslo účtu úpadcu: SK58 0200 0000 0036 7806 9056
prof. JUDr. Ján HUSÁR, CSc., správca

K006764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BH-STAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do poľa 305, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 393 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K/15/2016 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa Úpadcu: BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa 305, 013 22 Rosina, IČO:
36 393 304 (ďalej len „Úpadca“) oznamuje, že do správcovského spisu Úpadcu možno nahliadnuť v pracovných
dňoch pondelok až piatok od 10:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii Správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin.
Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese: marina.gallova@gmail.com.

V Martine, dňa 21.3.2017
JUDr. Marína Gallová - správca

K006765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovi boli doručené prihlášky pohľadávok, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom podľa §
28 ods. 3 ZKR sa zverejňujú nasledovné údaje zo zoznamu pohľadávok:
Marian Lánik-Gemasan, Jesenského 1412, Šaštín-Stráže vo výške 2519,03 Eur, doručená dňa 19.10.2016
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava vo výške 634,20 Eur, doručená
dňa 2.11.2016
HAFI Engineering and Consulting, Muhletorplatz 4-6, 680 0 Feldirch, Rakúsko vo výške 100000,- Eur, doručená dňa
9.11.2016
HAFI Engineering and Consulting, Muhletorplatz 4-6, 680 0 Feldirch, Rakúsko vo výške 30000,- Eur, doručená dňa
9.11.2016
HAFI Engineering and Consulting, Muhletorplatz 4-6, 680 0 Feldirch, Rakúsko vo výške 70000,- Eur, doručená dňa
9.11.2016
HAFI Engineering and Consulting, Muhletorplatz 4-6, 680 0 Feldirch, Rakúsko vo výške 100000,- Eur, doručená dňa
9.11.2016
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, Bratislava vo výške 182,56 Eur, doručená dňa 1.3.2017

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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IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 10209,02 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 936,00 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 1614,12 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 1404,00 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 936,00 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 1614,12 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 1614,12 Eur, doručená dňa 15.3.2017
IPM Solutions, s.r.o., Kamenná 11, Prešov vo výške 614,12 Eur, doručená dňa 15.3.2017
WIRPO Engineering, s.r.o., Nám. A. Hlinku 25/30, Považská Bystrica vo výške 1517,64 Eur, doručená dňa
16.3.2017
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K006766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 321K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Ing. Ladislav Bódi, predbežný správca úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke
1683/45, 943 01 Štúrovo
Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová

značka

súdneho

spisu:

32K/38/2016

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia správcu so zástupcom veriteľov v zmysle § 38 ZoKR úpadcu Renáta Turczel, narodená
23.11.1970, bytom Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, SR

Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania:20.03.2017
Začiatok konania: 10:00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Prítomní:
Ing. Ladislav Bódi, správca - konkurznej podstaty úpadcu
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 1 Kežmarok, SR, IČO: 35 923130,
splnomocnený zástupca Mgr. Martin Schwirian, splnomocnený na základe Plnomocenstva ev.č. 164/CFH/2016 zo
dňa 19.12.2016
Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. informácia správcu o stave majetku úpadcu a riešenie ďalšej činnosti správcu
3. prerokovanie a schválenie ďalšieho postupu správcu smerujúce k ukončeniu konkurzného konania
4. záver
1. Správca, ktorý v zmysle zákona č.7/2005 ZoKR zvolal 1. zasadnutie so zástupcom veriteľov otvoril zasadnutie a
privítal prítomného zástupcu veriteľov.
2. Správca podal informáciu o stave majetku úpadcu a navrhol riešenia ďalšieho postupu.
Uznesenie č.1 :
Zástupca veriteľov berie na vedomie informáciu o riešení ďalšej činnosti správcu.
3. Správca informoval zástupcu veriteľov o ďalšom postupe v konkurznom konaní. Nakoľko úpadca nevlastní žiadny
hnuteľný ani nehnuteľný majetok, k speňažovaniu majetku nie je dôvod. Úpadca vykonal všetky kroky, na ktoré bol
správcom vyzvaný a poskytol správcovi všetku potrebnú súčinnosť. Správca vykoná všetky kroky v súlade zo
zákonom č. 7/2005 Z.z. ZoKR, tzn. že pripraví Návrh rozvrhu výťažku a zverejní Zámer zostaviť rozvrh výťažku
úpadcu.
Uznesenie č.2:
Zástupca veriteľov súhlasí s prípravou Návrhu na rozvrh výťažku, nakoľko v konkurznom konaní nie je
majetok, ktorý by bolo možné speňažovať.
4. Záver.
Zástupca veriteľov ukončil 1.zasadnutie správcu so zástupcom veriteľov.
..................................................................
Ing. Ladislav Bódi., správca úpadcu

.................................................................
Mgr. Martin Schwirian, zástupca veriteľov

K006767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/62/2015 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín
38K/62/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

mesačný príjem úpadcu ako zamestnanca za mesiac December 2016, od
Iná
majetková
Pracovná zmluva zo dňa
89,47 spoločnosti
Bel
Power
Solutions,
s.r.o.,
Areál
ZTS 924
12.12.2016
hodnota
22.08.2012
Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36297364
mesačný príjem úpadcu ako zamestnanca za mesiac Január 2017, od
Iná
majetková
Pracovná zmluva zo dňa
19
101,97 spoločnosti
Bel
Power
Solutions,
s.r.o.,
Areál
ZTS 924
10.01.2017
hodnota
22.08.2012
Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36297364
mesačný príjem úpadcu ako zamestnanca za mesiac Február 2017, od
Iná
majetková
Pracovná zmluva zo dňa
20
150,00 spoločnosti
Bel
Power
Solutions,
s.r.o.,
Areál
ZTS 924
10.02.2017
hodnota
22.08.2012
Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36297364
18

K006768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Turczel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 321K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, predbežný správca úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke
1683/45, 943 01 Štúrovo
Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová značka súdneho spisu: 32K/38/2016

ZÁPISNICA
o priebehu 2. schôdze veriteľov úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na Vyhliadke 1683/45,
943 01 Štúrovo

Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania: 20.03.2017
Začiatok konania: 09:00
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

A. Zoznam prítomných veriteľov:
Ing. Ladislav Bódi, správca - konkurznej podstaty úpadcu
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 1 Kežmarok, SR, IČO: 35 923130,
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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Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 1 Kežmarok, SR, IČO: 35 923130,
splnomocnený zástupca Mgr. Martin Schwirian, splnomocnený na základe Plnomocenstva ev.č. 164/CFH/2016 zo
dňa 19.12.2016
Veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 1 Kežmarok, SR, IČO: 35 923130,
splnomocnený zástupcom Mgr. Martinom Schwirianom má prihlásenú a uznanú pohľadávku v celkovej výške
4.396,70 Eur. Jeho hlasovacie práva na schôdzi veriteľov sú uznané v plnej výške a to 100% z hlasov prítomných
veriteľov, nakoľko sa ako jediný z veriteľov zúčastnil druhej schôdze veriteľov.
B. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoK
5. Záver
Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomného veriteľa a oznámil mu, že schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom vestníku č. 46/2017 dňa 07.03.2017 pod číslom
K005011. Prezentácia sa uskutočnila o 09,00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice. Správca
oboznámil prítomného veriteľa, že v zmysle § 35 ods.3 ZoKR je schôdza uznášania schopná, pretože je prítomný
aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Zároveň správca podal prítomnému veriteľovi
informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučil ho o právach veriteľov a povinnostiach, spojených s jeho účasťou
na 2. schôdzi veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle § 35, § 36, § 37 ZoKR.
Hlasovanie:
Za
hlasovali:
Mgr.
Proti
Zdržali sa hlasovania: nikto

Martin

Schwirian
hlasovali:

–

zástupca

prítomného

veriteľa
nikto

Za prijatie uznesenia č.1 hlasoval prítomný veriteľ, čo činí 100 % hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.
UZNESENIE
č.
1
(k
bodu
1.
predmetu
rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a
poučenie
o
hlasovaní
v
zmysle
§
35,
§
36,
§
37
ZoKR.
B. 2.) Voľba zástupcu veriteľov
Schôdza veriteľov v zmysle § 107 ZoKR si zvolila zástupcu veriteľov. Správca navrhol za zástupcu veriteľov
prítomného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 1 Kežmarok, SR, IČO: 35
923130, splnomocneného zástupcom Mgr. Martinom Schwirianom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

Mgr.
Martin Schwirian
nikto - 0 % hlasov

–

zástupca

prítomného

veriteľa

Consumer

Finance

Holding,

a.s.

Zdržali sa: nikto – 0% hlasov
UZNESENIE č.2 (k bodu 2. predmetu rokovania)
Schôdza konkurzných veriteľov za zástupcu veriteľov so 100 % hlasov prítomných veriteľov zvolila veriteľa
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 1 Kežmarok, SR, IČO: 35 923130,
splnomocneného zástupcom Mgr. Martinom Schwirianom.
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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B. 3.) Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca a podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými
do konania schôdze veriteľov. Správca taktiež oboznámil veriteľov so súpisom majetku konkurznej podstaty.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržali sa: nikto

100%

hlasov
nikto

Za prijatie uznesenia č. 3 hlasovalo 100% hlasov prítomných veriteľov.
UZNESENIE č.3 (k bodu 3. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania.
B. 4.) Rozhodovanie o návrhu na výmenu správcu podľa § 36 ZKR.
Prítomný veriteľ nenavrhol výmenu správcu a nehlasoval za výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za
Proti odvolaniu hlasovali: nikto

hlasovali:

Zdržali
sa
Za prijatie uznesenia č. 4 o výmene správcu nehlasoval nikto.

nikto
hlasovania:

nikto

UZNESENIE č. 4 (k bodu 4. predmetu rokovania):
Druhá schôdza veriteľov sa uzniesla, že prítomný veriteľ nenavrhol výmenu doterajšieho správcu Ing.
Ladislava Bódiho a na základe uznesenia č. 4 ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Ladislav Bódi
zostáva po konaní druhej schôdze veriteľov správcom úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, SR.
B. 5.) Záverom správca skonštatoval, že nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam
a o 09:45 hod. ukončil 2. schôdzu veriteľov a prítomnému veriteľovi poďakoval za účasť.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina.
V Nitre dňa Nitra, 20.03.2017
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K006769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Rybaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 486, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

Správcovi boli doručená prihláška pohľadávky, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom podľa § 28
ods. 3 ZKR sa zverejňujú nasledovné údaje zo zoznamu pohľadávok:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava vo výške 1520,12 Eur, doručená dňa 29.3.2016
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava vo výške 1520,14 Eur, doručená dňa 29.3.2016
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalska 30, Bratislava vo výške 4374,00 Eur, doručená dňa 31.3.2016
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K006770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dáša Surovcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/17/2016 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/17/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate.
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty č.1520, správca úpadcu: Dáša Surovcová, nar.20.8.1989,
bytom Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina, v konkurznom konaní vedenom na OS Žilina, pod spis. zn 3K 17/2016,
v zmysle § 96 ods. 2 ZoKR oznamuje, že zostavil Zoznam pohľadávok proti podstate ku dňu 22.03.2017 a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok proti podstate v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K006771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana SALOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klimkovičova 11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.03.2017

Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2013-S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Finančné prostriedky – príjem zo speňaženia majetku
2. Vyrovnací podiel spoločníka za obchodný podiel v spoločnosti STAVA TRADE, s.r.o. IČO: 35 877 626 so sídlom
Čermeľská 3 , Košice 040 01
zapísané: 23.11.2016
Súpisová hodnota: 105,- €

JUDr. Roman Zajac, správca

K006772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Strkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klieština Klieština, 018 02 Klieština
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2:
druh súpisovej zložky : peňažná pohľadávka
suma : 663,88.-eur
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : nespotrebovaná časť preddavku
Deň zapísania majetku do súpisu: 1.2.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu : §67 ods.1 písmeno d) ZKR

Súpisová zložka majetku č. 3:
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 50.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie november 2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota : 50.-eur
deň zapísania : 20.1.2017

Súpisová zložka majetku č. 4:
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 50.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie december 2016
súpisová hodnota : 50.-eur
deň zapísania : 20.1.2017

Súpisová zložka majetku č. 5:
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 50.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie január 2017
súpisová hodnota : 50.-eur
deň zapísania : 22.2.2017

Súpisová zložka majetku č. 6
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 50.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie február 2017
súpisová hodnota : 50.-eur
deň zapísania : 22.3.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROP-AUTOSKLO,KE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 579 301
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2012 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Bratislava I

Sp. zn. 2K/60/2012

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov

úpadcu:
EUROP-AUTOSKLO,KE, s.r.o., v konkurze
sídlo: Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36 579 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 82591/B
podľa § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 26.03.2013, č.k 2K/60/2012 - 221, v Obchodnom vestníku
zverejneným dňa 04.04.2013, bol na majetok úpadcu: EUROP-AUTOSKLO,KE, s.r.o., v konkurze, sídlo: Ivánska
cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 36 579 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel
Sro, vložka č. 82591/B (ďalej len ako „Úpadca“) vyhlásený konkurz. Do funkcie správcu súd ustanovil moju osobu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, správca konkurznej podstaty, č. S – 1605, sídlo: Révová 7, 811 02 Bratislava,
IČO: 42 262 844. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05.04.2013.

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

·

Súpis majetku

Po začatí konkurzného konania som ako predbežný správca a neskôr ako správca Úpadcu vykonala všetky úkony
potrebné k zisteniu a zaisteniu majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu podľa § 67 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“).
Časť majetku Úpadcu bola v súlade s § 91 ZKR speňažená, časť v súlade s § 81 ZKR vylúčená.
Podrobné informácie, vrátane výťažkov získaných speňažením majetku Úpadcu sú obsahom súpisu majetku, ktorý
je neoddeliteľnou súčasťou tohto konečného rozvrhu výťažku.
Príloha: Súpis majetku Úpadcu

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

Ku dňu vyhotovenia tohto rozvrhu celková hodnota zistených pohľadávok, ktoré nezanikli iným spôsobom je vo
výške 72.076,09 EUR.
Podrobnosti ohľadne prihlásených pohľadávok veriteľov do konkurzu sú obsahom konečného zoznamu pohľadávok,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto konečného rozvrhu výťažku.
Príloha: Konečný zoznam pohľadávok, vrátane popretia

·

Pohľadávky proti podstate

V súlade s § 87 ZKR boli evidované pohľadávky proti podstate, ktorých celková výška je 42.919,87 EUR, z toho
splatené vo výške 3.068,24 EUR.
Podrobnosti ohľadne pohľadávok proti podstate sú obsahom zoznamu pohľadávok proti podstate, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tohto konečného rozvrhu výťažku.
Príloha: Zoznam pohľadávok proti podstate

·

Iné skutočnosti relevantné pre zostavenie konečného rozvrhu výťažku

Dňa 30.03.2016 bola v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov uzatvorená Dohoda o vysporiadaní záväzkov úpadcu (ďalej len ako „Dohoda“), na základe ktorej
konateľky Úpadcu: Ing. Vlasta Púpalová, trvalo bytom: Záhradná č. 3453/40, 900 25 Chorvátsky Grob, narodená:
14.09.1961, rodné číslo: XXXXXX/XXXX a Ing. Ľubica Vlčková, trvalo bytom: Miletičova 74, 821 09 Bratislava,
narodená: 31.07.1964, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, ako povinné zaplatili v prospech konkurznej podstaty
Úpadcu sumu 113.216,89 EUR.
Splnením záväzku v zmysle Dohody bola v prospech konkurznej podstaty Úpadcu splatená suma, ktorá spolu s
výťažkom dosiahnutým speňažením majetku Úpadcu postačuje na uspokojenie všetkých veriteľov evidovaných
v konkurznom konaní Úpadcu v rozsahu 100%.
Ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku správca eviduje nesplatené záväzky Úpadcu vo výške
111.927,72 EUR a peňažnú hotovosť na účtoch vo výške 112.535,73 EUR.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ

Správca navrhuje uspokojenie všetkých veriteľov v rozsahu 100% v zmysle rozvrhovej časti tohto konečného
rozvrhu výťažku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto konečného rozvrhu výťažku.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

úpadca: EUROP AUTOSKLO,KE, s.r.o., v
konkurze
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správca: JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, správca
konkurzunej podstaty, S - 1605

sp. zn.: 2K/60/2012
sp. zn. správcu:
2K/60/2013 - S 1605

Sumár
114 995,96
z toho
€

Celková suma zistených/priznaných pohľadávok veriteľov úpadcu

Celková suma neuspokojených zistených/priznaných pohľadávok veriteľov úpadcu
ku dňu zostavenia rozvrhu

111 927,72
€

Hondota dosiahnutého výťažku

114 995,96
€

Disponibilný zostatok na účte

112 535,73
€

Pohľadávky prihlásené
podľa § 28 ZKR
Pohľadávky proti
podstate

Rozvrhová časť pohľadávok podľa konečného zoznamu pohľadávok
P.č.

Veriteľ

Rozsah
Výška
uspokojen Poznámka
uspokojenia
ia

Konečná zistená suma

Pohľadávky prihlásené v základnej prihlasovacej lehote
1.
2
3

4

5

6

Allianz Slovenská
sporiteľňa, a.s.
NICHOLTRAC
KT, s.r.o.
QBE Insurance
(Europe)
Limited

Pilkington AGR
Austria
Ges.m.b.H.

Slovenská
republika Daňový úrad
BA
Sociálna
poisťovňa,
Bratislava

445,15 €
69,28 €
113,44 €

- €

50 283,16 €

13 657,56 €

7

Tatra banka,
akciová
spoločnosť

18 387,25 €

8

Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s.

3 142,24 €

100,00%

445,15 €

100,00%

69,28 €

100,00%

113,44 €

0,00%

- €

50
283,16 €
13
657,56 €

3
142,24 €

100,00%

100,00%

0,00%

- €

Právoplatne
popreté,
veriteľ si
neuplatnil
na súde
právo na
určenie
popretej
pohľadávky.

Pohľadávka
zanikla iným
spôsob.

100,00%

Pohľadávky prihlásené po základnej prihlasovacej lehote
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72
076,0
9€
42
919,8
7€
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9

10

11

DÓVERA
zdravotná
poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s.
Vienna
Insurance
Group
Marius
Pederson, a.s.

12

Pilkington AGR
Austria
Ges.m.b.H.

13

Slovenská
republiak Daňový úrad
Bratislava

Konkurzy a reštrukturalizácie

3 398,55 €

83,58 €

473,13 €

- €

410,00 €

3
398,55 €

83,58 €

473,13 €

- €

410,00 €

Deň vydania: 27.03.2017

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

Vysporiada
né na
základe
dohody o
vysporiadan
í súdnych
konaní.

100,00%

90

Spolu

463,34 €

72 076,09 €

Rozvrhová časť pohľadávok proti podstate

Dátum
vzniku

Veriteľ

Dôvod vzniku pohľadávky

Výška/EUR

Uspokojenie pred
zostavením
konečného rozvrhu
výťažku
Rozsah
Výška
uspokojen uspokojeni
ia
a

Uspokojenie na
základe konečného
rozvrhu výťažku
Rozsah
Výška
uspokojen uspokojen
ia
ia

Majetková
podstata

2013
18.4.2013Správca

Poštovné_výzvy zahran.
Veriteľom

24.4.2013Správca

Notársky poplatok_návrh an
zápis zmien spol. (zmena
obchodného mena)

24.4.2013Správca

Poštovné_súčinnosť DÚ KE

13.6.2013Správca

6,20 €

100,00%

6,20 €

0,00%

0,00 €

VP

100,00%

2,87 €

0,00%

0,00 €

VP

100,00%

1,10 €

0,00%

0,00 €

VP

Poštovné_oznámenie o popreti
pohť. Pilkington
1,10 €

100,00%

1,10 €

0,00%

0,00 €

VP

8.8.2013 Správca

Poštovné_výzva_súčinnosť_Dv
ořák, Háger & Partners
1,10 €
(Pilkington)

100,00%

1,10 €

0,00%

0,00 €

VP

23.9.2013Správca

Poštovné_sociálna
poisťovňa_mesačné výkazy

1,25 €

100,00%

1,25 €

0,00%

0,00 €

VP

27.9.2013Správca

Poštovné_výzvy na podanie
vysvetlenia

6,60 €

100,00%

6,60 €

0,00%

0,00 €

VP

11.10.201
Správca
3

Poštovné_mesačné výkazy
(Spišiaková)_Únion

0,60 €

100,00%

0,60 €

0,00%

0,00 €

VP

16.10.201
Správca
3

Poštovné_výzvy_OR PZ DI BA,
OR PZ DI KE
0,90 €

100,00%

0,90 €

0,00%

0,00 €

VP

25.10.201
Správca
3

Poštovné_výzva_KDI BA

100,00%

0,45 €

0,00%

0,00 €

VP

25.10.201
Správca
3

Poštovné_sociálna
posiťovňa_mesačný
výkaz_Spišiková

100,00%

1,10 €

0,00%

0,00 €

VP

0,00%

0,00 €

100,00%

2,87 €

1,10 €

0,45 €

1,10 €

Nedoplatok z ročné zúčtovania
Všeobecná
zdravotného poistenia za rok
7.11.2013 zdravotná
2012 vyčíslený výkazom
320,31 €
poisťovňa, a.s.
nedopaltkov č. 1315212117

320,31 €

VP/OP
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7.11.2013Správca

Poštovné_Soc. poisťovňa 2x,
Spišiaková, Union_ukončenie
PP

25.11.201
Správca
3

Poštovné_Union_odhláška
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100,00%

4,70 €

0,00%

100,00%

1,10 €

0,00%

Vyplatenie dávky garančeného
1
poistenia (Spišiaková)
774,40 €

0,00%

0,00 €

100,00%

7.12.2013Správca

Paušálna odmena správcu,
Uznesenie OS AB I,
2K/60/2012 - 349 zo dňa
02.12.2013

100,00%

2 323,57 € 0,00%

15.12.201
Správca
3

Poštovné_Tatra banka_výzva
na vysvetlenie

100,00%

1,10 €

0,00%

100%

1,10 €

0,00%

100%

1,10 €

0,00%

4.12.2013

Sociálna
poisťovňa

4,70 €

1,10 €

2
323,57 €

1,10 €

- €

- €
1
774,40 €

- €

- €

VP

VP/OP
VP/OP

VP/OP

VP

2014

14.1.2014Správca

Poštovné_Tatra
banka_vžiadosť o udelenie
súhlasu so speňažením
oddelenej podstaty majetku
úpadcu

30.1.2014Správca

Poštovné_Schweizer
Legal_oznámenie o popreti
pohľadávky (bez doručenky)

3.2.2014 Správca

Poštovné_Púpalová_Vlčková_v
ýzvy na poskytnutie súčinnsoti
2,20 €
(pôžičky)

100%

2,20 €

0,00%

3.2.2014 Správca

Poštovné_Schweizer
Legal_oznámenie o popreti
pohľadávky (doručenka)

100%

1,50 €

0,00%

10.2.2014Správca

Poštovné_Úpadca_Výzva_súči
nnosť (pôžička Ing. Čalfu)
1,10 €

100%

1,10 €

0,00%

14.2.2014Správca

Poštovné_OS KE_návrh na
vydanie PR_pohľadávka
úpadcu

100%

1,25 €

0,00%

4.4.2014 Správca

Poštovné_OS KE_odpoveď na
výzvu súdu
1,10 €

100%

1,10 €

0,00%

14.4.2014Správca

Poštovné_výzvy na zaplatenie
pohľadávok úpadcu
28,10 €

100%

28,10 €

0,00%

23.7.2014Správca

Odmena za úradný preklad
výpisu z registra Spol.
Pilkington_súdne konanie o
odporovateľnosti pr. úkon (na
základe výzvy súdu)

100%

64,80 €

0,00%

Vyplatenie dávky garančeného
14
poistenia (ostatní zamestnanci) 199,90 €

0

0,00 €

Poštovné_Slovenská
konsolidačná_žiadosť na
záväzný pokyn_vylúčenie
majetku

100%

1,10 €

0,00%

100%

1,15 €

0,00%

100%

2,00 €

0,00%

2.10.2014

Sociálna
poisťovňa

22.12.201
Správca
4

1,10 €

1,10 €

1,50 €

1,25 €

64,80 €

1,10 €

100,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €
- €

- €

OP

VP

VP

VP

VP

VP

VP
OP

VP

14
199,90 €

- €

VP

2015
28.4.2015Správca

Poštovné_OS
BAI_Pilkington_odpoveď na
výzvu

19.10.201
Správca
5

Poštovné_Kreditor_zaslanie
zmluvy o postúpení pohľadávok 2,00 €

1,15 €

- €

- €

VP

OP

2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SLOVKOR-M,
Archivácia
24.3.2016 s.r.o., IČO: 35
účtovníctva_FA37/03/16
799 340
12.5.2016Správca

PoštovnéOS BAI__žiadosť o
predĺženie lehoty

26.5.2016

WIEM, s.r.o., FA_1615022_spracovanie
IČO: 46962921 účtovníctva

20.9.2016

Daňový úrad
Bratislava

Pokuta_omeškanie s DPH

Konkurzy a reštrukturalizácie

208,00 €
1,15 €
400,00 €
30,00 €

23.9.2016Správca

Poštovné_Slovenská
konsolidačná_žiadosť o
súhlas_dodatok 2

14.12.201
Správca
6

Poštovné_Tatra banka, žiadosť
o potvrdenie zostatku
1,25 €

1,55 €

Deň vydania: 27.03.2017

100,00%

208,00 €

0,00%

0,00 €

VP/OP

0,00%

0,00 €

100,00%

1,15 €

100,00%

400,00 €

0,00%

0,00 €

VP/OP

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

30,EUR_neuzna
né

0,00%

0,00 €

100,00%

1,55 €

0,00%

0,00 €

100,00%

1,25 €

2017

Správca

Rezerva_náklady na ukončenie
KK (archivácia, poštovné,
150,00 €
poplatky za zrušenie BÚ a pod.)

0,00%

0,00 €

100,00%

Správca

Rezerva_zabezpečenie
účtovníctva

0,00%

0,00 €

100,00%

Okresný súd
Bratislava I

Súdny poplatok

0,00%

0,00 €

100,00%

Správca

Odmena za speňaženie
majetku podľa § 21 vyhlášky č.
22
665/2005 Z.z. a vzmysle
673,57 €
Dohody o vysporiadaní
záväzkov úpadcu

0,00%

0,00 €

100,00%

500,00 €
229,50 €

42

Spolu

919,87 €

3
068,24 €

150,00 €

500,00 €
229,50 €

22
673,57 €

39
851,63 €

Správca v súlade s § 101 Zákona o konkurze a reštrukturalizácií určuje 15 - dňovú lehotu na schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku

___________________________
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
správca konkurznej podstaty

K006774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
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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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, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted
Components, a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 (ďalej len
„úpadca“), 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 predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok,
pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Mesto Gelnica
Sídlo: Banícke nám. 4, Gelnica, IČO: 00 329 061
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

5,20 €
1
Neuplatnené
77/1
22.03.2017

V Košiciach, dňa 22.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K006775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V právnej veci úpadcu Mária Liptáková, nar. 08.01.1961, trvale bytom Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida, na majetok
ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/30/2016 zo dňa 19.12.2016 zvoláva
podľa ust. § 34 ZKR opakovanú prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu podstaty - ul.
Holubyho 12, Košice dňa 21.4.2017 o 13.00 hod. Program schôdze: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a
stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4. Rozhodovanie o výmene správcu
podľa § 36 ZKR, 5. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K006776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Dagmar Briešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 49, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 37/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 37/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 27.03.2017

2 K 37/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac marec 2017 vo
výške 86,97 €.

Vo Zvolene 22.3.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K006777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisovej hodnoty súpisovej zložky majetku z doplnenia súpisu všeobecnej podstaty zo dňa
7.12.2016:

typ súpisovej zložky majetku : Peňažná pohľadávka
Dlžník: YES real, s.r.o., so sídlom Timravina 9, Bratislava - Staré Mesto 811 06, IĆO: 36 830 577
Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra za vykonané práce č. 201608 v sume 715,83 eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 715,83 eur

Levice, dňa 22.3.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K006778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

typ súpisovej zložky majetku : Peňažná pohľadávka
Dlžník: YES real, s.r.o., so sídlom Timravina 9, Bratislava - Staré Mesto 811 06, IĆO: 36 830 577
Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra za vykonané práce č. 201611 v sume 841,50 eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 841,50 eur

typ súpisovej zložky majetku : Peňažná pohľadávka
Dlžník: YES real, s.r.o., so sídlom Timravina 9, Bratislava - Staré Mesto 811 06, IĆO: 36 830 577
Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra za vykonané práce č. 201612 v sume 695,47 eur
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 695,47 eur
Levice, dňa 22.3.2017
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K006779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Stančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 50/22, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2015 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 10/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

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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Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 12/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 1/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 22.3.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K006780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Katarína Konečná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 419, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/33/2016 s 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 11/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 470.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

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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Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 12/2016 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 470.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 1/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 470.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 470.- EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 22.3.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K006781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994, JUDr. Peter Frajt, M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
v súlade s ustanovením § 34 ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 5.5.2017 o 12,00 hod.,
v kancelárii správcu na ulici M.R.Štefánika 141/13 v Považskej Bystrici. Program schôdze: 1. Správa o stave
konkurzu a činnosti správcu, 2. Rozhodovanie o výmene správcu, 3. Voľba veriteľského výboru. Právo zúčastniť sa
na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ,
ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti, ak súd
nerozhodne inak. Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra
a ich zástupcovia plnú moc.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Frajt, správca

K006782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Uram
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombor 31, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1982
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.03.2017, sp. zn. 4K/9/2017, ktoré bolo zverejnené v OV č.
53/2017 dňa 16.03.2017 bol na dlžníka Daniel Uram, nar. 25.02.1982, bytom Zombor 31, 991 22 Bušince
vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota. Správca konkurznej podstaty oznamuje účastníkom
konkurzného konania v zmysle § 85 ods. 2 ZKR, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0905 731 345
alebo 0917 275 198 alebo emailom na: judr.andrasiova@rsnet.sk.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 22.03.2017

K006783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Uram
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombor 31, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1982
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2017
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: Daniel Uram, nar.
25.02.1982, bytom Zombor 31, 991 22 Bušince oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.
zn.: 4K/9/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 53/2017 dňa 16.03.2017 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:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika a v
jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika,
k sp.zn. 4K/9/2017. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 .
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
Rimavská Sobota, 22.03.2017

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Daniel Uram, nar. 25.02.1982, bytom Zombor 31, 991 22 Bušince. I am obligatetto inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 4K/9/2017 published in the Government Journal No 53/2017
on 16.03.2017 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 Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No 4K/9/2017 and in one original to the bankruptcy
trustee to the address Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota,
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
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s, Trustee of the Bankrupt
Rimavská Sobota, 22.03.2017

K006784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Závodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 101, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2014 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, správca úpadcu Ing. Karol Závodský,
Kochanovce 101, 066 01 Humenné, SR, nar. 31.08.1960 týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Lukáš Kočnar – PRO-FACTOR,
Františkánska 4, Trnava, SR, IČO: 34 792 937 v celkovej prihlásenej sume vo výške 984,16,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 36.

JUDr. Martin Kirňak, správca

K006785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomíra Vojčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 637, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/1/2017 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Beata Krausová, správca majetku úpadcu Drahomíra Vojčíková, nar. 25.7.1966, trvale bytom 972 02 Opatovce
nad Nitrou 637, zvoláva schôdzu veriteľov (v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 z. č. 7/2005 Z.z.), ktorá sa bude
konať 03.05.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na Bratislavskej ul. 354/32.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Rôzne.
Prezentácia veriteľov začne o 9,45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K006786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 390/85, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/49/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/49/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Mgr. Ladislav Barát, správca majetku úpadcu: Milan Čmár, nar. 29.3.1972, bytom Golianova 390/85, 949 12 Nitra,
zvoláva v súlade s § 34 ods. 1) ZoKR schôdzu veriteľov na deň 29.05.2017.

Miesto konania: kancelária správcu, Školská 3, 949 01 Nitra.
Začiatok schôdze o 09:00 hod.

Program schôdze:
1. otvorenie
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR
4. voľba zástupcu veriteľov
5. rôzne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnomocenstvo, príp. poverenie na zastupovanie.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K006787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terchovská 11, 900 28 Zálesie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 823 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/5/2016 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca v
reštrukturalizácii dlžníka: EURO TECHNOLOGY SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Terchovská 11, 900 28
Zálesie, IČO: 44 823 347, týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 03.05.2017 v priestoroch
administratívnej budovy na Cukrovej 14, 813 39 Bratislava – veľká zasadačka.

Prezentácia od 10:00 hod.
Začiatok schôdze o 10:30 hod.

Program schôdze veriteľov bude nasledovný:

1. Otvorenie;
2. Voľba veriteľského výboru;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
Mgr. Ladislav Barát, správca
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K006788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 12
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: nespotrebovaná časť preddavku
Súpisová hodnota: 1 659,70 €

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K006789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomír Suja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 36, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 91/2016 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 91/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.č. popis

súpisová
hodnota v EUR

3

guľovnica opakovacia, zn. ZKK 600, kal. 7x64, v.č. 94877

300,00 €

4

broková kozlica, zn. ZH 103, kal. 12-12, v.č. 021327/302400

300,00 €

5

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/82 Orná pôda o výmere 86281
m2, evidované na LV č. 628 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš, spoluvlastnícky
podiel: 45/225

5 635,87 €

6

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/96 Orná pôda o výmere 25256
m2, evidované na LV č. 761 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš, spoluvlastnícky
podiel: 2/104

158,63 €

7

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/97 Trvalé trávne porasty o výmere
700 m2, evidované na LV č. 761 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš, spoluvlastnícky 0,92 €
podiel: 2/104

8

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/98 Orná pôda o výmere 24342
m2, evidované na LV č. 761 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš, spoluvlastnícky
podiel: 2/104

152,89 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/99 Orná pôda o výmere 18912
m2, evidované na LV č. 761 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš, spoluvlastnícky
podiel: 2/104

118,78 €

10

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/100 Trvalé trávne porasty o
výmere 2532 m2, evidované na LV č. 761 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš,
spoluvlastnícky podiel: 2/104

3,35 €

11

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/118 Trvalé trávne porasty o
výmere 744 m2, evidované na LV č. 1027 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš,
spoluvlastnícky podiel: 26/500

2,66 €

12

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/249 Orná pôda o výmere 7238
m2, evidované na LV č. 1028 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš, spoluvlastnícky
podiel: 26/500

122,92 €

13

pozemok - PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu, parc.č. 339/250 Trvalé trávne porasty o
výmere 15683 m2, evidované na LV č. 1028 pre kat.úz. Dolná Strehová, Obec Dolná Strehová, Okres Veľký Krtíš,
spoluvlastnícky podiel: 26/500

56,03 €

K006790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Záväzný pokyn v zmysle § 83 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ZoKR) – 2. kolo
V konkurznom konaní voči úpadcovi TIMEX-Q, spol. s r.o. v konkurze, Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO:
31 434 339, (Úpadca) vedeného na Okresnom súde v Nitre pod spisovou značkou 32K/22/2012 požiadal správca
úpadcu JUDr. Marek Ďuran, so sídlom Štefánikova 34, 949 01 Nitra, zástupcu veriteľov VÚB a.s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (ďalej len „VÚB a.s.) ako príslušný orgán podľa § 84 ZoKR o uloženie
záväzného pokynu k speňaženiu majetku Úpadcu zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejneného v OV č 190/2016 zo dňa 04.10.2016 pod K022675).
K žiadosti správcu zaslala VÚB, a.s. nasledovné stanovisko zo dňa 17.03.2017, doručené do kancelárie správcu
dňa 22.03.2017:
VÚB a.s. ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoKR) ukladá správcovi úpadcu TIMEX-Q, spol. s r.o., „v konkurze“ so
sídlom Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434 339 JUDr. Marekovi Ďuranovi záväzný pokyn na speňaženie
majetku:
Iná majetková hodnota:
34 %-ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ABC Europe s.r.o., Štúrova 13, 810 00 Bratislava, IČO:
35 855 487, súpisová hodnota a mena: 1,- EUR
VÚB, a.s. ukladá správcovi speňažiť vyššie uvedený majetok v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm. d) ZoKR formou
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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VÚB, a.s. ukladá správcovi speňažiť vyššie uvedený majetok v súlade s ust. §-u 92 ods. 1 písm. d) ZoKR formou
Verejného ponukového konania za dodržania Podmienok Verejného ponukového konania uvedených v „Žiadosti
správcu o uloženie záväzného pokynu príslušného orgánu k speňaženiu majetku úpadcu zaradeného do súpisu
majetku všeobecnej podstaty“ zo dňa 27.02.2017 ako „ALTERNATÍVA 1“.
V prípade neúspešného Verejného ponukového konania správca požiada príslušný orgán VÚB, a.s. o vydanie
nového záväzného pokynu.

Miroslav Chmelár, Vedúci oddelenia Vymáhanie firemných úverov VÚB a.s.
Roman Tekely, právnik senior Manažment rizikových pohľadávok VÚB a.s.

K006791
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej
podstaty
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Jombík, nar. 29.09.1975, bytom Novohradská 32, 990
01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty – zabezpečený veriteľ SR Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení
Slovenská konsolidačná a.s., v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 22.03.2017

K006792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom
Stanislav Kozák ‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001 týmto
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR“) oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 06.03.2017 do kancelárie správcu
doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok :
Číslo pohľadávky: 21, veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752 –
prihlásená suma 468,00 Eur
Číslo pohľadávky: 22, veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752 –
prihlásená suma 6.955,20 Eur
Číslo pohľadávky: 23, veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752 –
prihlásená suma 3.570,00 Eur
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZoKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K006793
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Jozef Sitko ako 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, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 pis. b), zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR, v znení
neskorších noviel oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
následovne: peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s.; číslo účtu: 7931418001/5600; IBAN: SK54 5600 0000
0079 3141 8001. Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Humenné 22.03.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K006794
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Jozef Sitko 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, 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 PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25,
824 96 Bratislava 26 IČO: 35792752 v celkovej sume 1965,40 €.
Humenné 22.3.2017
JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca

K006795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmihulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY - DOPLNENIE
Druh: Iná majetková podstata
P.č.
Popis
1.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 10/2016
2.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 11/2016
3.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 12/2016
4.
Zrážka zo mzdy úpadcu za 01/2017

·
·

Suma v Eur
30,00
30,00
30,00
30,00

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

Súpisová hodnota v Eur
30,00
30,00
30,00
30,00

21.03.2017
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K006796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Czuczor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.7.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/52/2012 S1156
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
32K/52/2012
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh rozvrhu všeobecnej podstaty
·

konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov –

v konkurze úpadcu: Július Czuczor, nar. 24.07.1957, bytom Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo

sp. zn.:

32K/52/2012

sp. zn. správcu:

32K/52/2012 S1156

A. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Všeobecné informácie o konkurze

Na základe uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 03.10.2012, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 196/2012,
zo dňa 10.10.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Július Czuczor, nar. 24.07.1957, bytom
Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo (ďalej len „Úpadca“); rozhodol o otvorení malého konkurzu a ustanovil Ing.
Róberta Barana, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava (predtým Novozámocká 224, 949 05 Nitra),
zn. správcu: S1156, za správcu Úpadcu (ďalej len „Správca“).

1. Schôdza veriteľov a príslušný orgán

Dňa 04.12.2012 Správca zadal na zverejnenie v Obchodnom vestníku oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
v konkurze Úpadcu; uvedené oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 238/2012, zo dňa 10.12.2012.
Schôdza veriteľov sa konala dňa 11.01.2013 v sídle kancelárie Správcu na adrese Novozámocká 224, 949 05 Nitra
s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Informácia o stave konania
3. Hlasovanie veriteľov správcu, resp. potvrdení správcu

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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4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver.

Prvej schôdze veriteľov v konkurze Úpadcu sa zúčastnili veritelia: ČSOB Leasing, a.s., Slovenská republika Daňový úrad Nitra, Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s.. Správca skonštatoval, že schôdza
veriteľov je uznášaniaschopná a oboznámil prítomných veriteľov so stavom konkurzného konania. Následne
Správca vyzval prítomných veriteľov aby hlasovali o výmene správcu. Na prvej schôdzi veriteľov v konkurze Úpadcu
nedošlo k výmene Správcu. Veritelia ďalej hlasovali o voľbe zástupcu veriteľov pričom za zástupcu veriteľov bol
zvolený veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155.

Uznesením zo dňa 19.06.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2014, zo dňa 26.06.2014
Okresný súd Nitra povolil vstup nového veriteľa SKODA & SKODA s.r.o., Komenského 30, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 817 872 do konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s..

Správca zverejnil v Obchodnom vestníku oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov v konkurze Úpadcu; uvedené
oznámenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2016, zo dňa 02.03.2016. Schôdza veriteľov sa konala
dňa 21.03.2016 v priestoroch kancelárie Správcu na adrese Seberíniho 2, 821 03 Bratislava s nasledovným
programom:

1. Otvorenie schôdze
2. Informácia o stave konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver.

Druhá schôdza veriteľov v konkurze Úpadcu. ktorá sa konala dňa 21.03.2016 sa zúčastnil jeden veriteľ, a to SKODA
& SKODA s.r.o.. Správca otvoril schôdzu veriteľov a skonštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
Správca informoval prítomného veriteľa o tom, že nakoľko ide o malý konkurz bude sa z uvedeného dôvodu
v predmetnom konkurze Úpadcu voliť zástupca veriteľov. Na schôdzi veriteľov došlo k zvoleniu zástupcu veriteľov,
pričom za zástupcu veriteľov bol zvolený veriteľ SKODA & SKODA s.r.o., Komenského 30, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 817 872.

Funkciu príslušného orgánu v konkurze vedenom na majetok Úpadcu vykonáva SKODA & SKODA s.r.o.,
Komenského 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 817 872.

1. Informácie k majetku podliehajúcemu konkurzu, speňažovaniu a výťažku

V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 ZKR Správca počas celého konkurzu zabezpečoval zisťovanie, zaistenie a
spísanie majetku patriaceho Úpadcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zistený majetok bol zapísaný do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty nasledovne:
Por. Iná majetková
Charakteristika :
číslo hodnota:
1.

Výška istiny v EUR Súpisová hodnota EUR

Dôvod
zapísania
súpisu

Právny dôvod: pracovná zmluva, v zmysle § 72 ods. 2 ZKR suma v rozsahu, v akom
príjmy úpadcu
§ 67 ods.
Zamestnávateľ : SaVor spol. môže
byť
postihnutá
výkonom
(mzda)
písm. b)
s r.o.
rozhodnutia/exekúciou

do
1

Deň zapísania
do súpisu
20.03.2013

Pohľadávka z účtu v banke
Por.
číslo

Pohľadávka z účtu v banke:

2.

Tatra banka, a.s.- nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny predbežného správcu

Číslo
účtu/IBAN:

Výška istiny Súpisová
Dôvod zapísania Deň
zapísania
v EUR
hodnota v EUR do súpisu
do súpisu

663,88 €

663,88 €

§ 67 ods. 1 písm.
13.9.2013
a)

Pokiaľ ide o majetok pod por. č. 1, za relevantné obdobie výkonu práce Úpadcom boli vykonané zrážky spolu
v sume 6 405,28,- EUR.

Celková hodnota majetku Úpadcu získaného v konkurze predstavuje 7 069,16,- EUR.

Do konkurzu na majetok Úpadcu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..
Nakoľko predmetom zabezpečenia je majetok tretej osoby, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz a tento majetok
bol skôr zapísaný v súpise všeobecnej podstaty tretej osoby, z uvedeného dôvodu nedošlo v uvedenom konkurze
k vytvoreniu oddelenej podstaty.

Ďalej Správca uvádza, že neboli zistené žiadne odporovateľné úkony Úpadcu.

Správca konštatuje, že k dnešnému dňu došlo k vylúčeniu majetku, zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 241/12, zo dňa 13.12.2012, a to na základe udeleného súhlasu príslušného
orgánu zo dňa 22.03.2016. Oznámenie o vylúčení majetku zo súpisu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
65/2016, zo dňa 06.04.2016.

Správca ďalej konštatuje, že k dnešnému dňu došlo k vylúčeniu majetku, zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 174/2015 zo dňa 10.09.2015, a to na základe uznesenia
Okresného súdu Nitra zo dňa 07.03.2016, ktorí bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 50/2016, zo dňa
14.03.2016.
Správca uvádza, že v čase vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu mal Úpadca vyporiadané BSM, a teda
k vyporiadaniu BSM v priebehu konkurzu nedošlo.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na to, že jediným majetkom Úpadcu sú finančné prostriedky zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod
por. č. 1 a 2; s tým, že evidované zostatky (po uspokojení niektorých pohľadávok proti podstate) sú na konkurznom
účte Úpadcu v Tatra banka, a.s., a Úpadca nevlastní žiaden ďalší hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý by
mohol Správca speňažiť, Správca nežiadal príslušný orgán o udelenie pokynu na speňažovanie majetku.

1. Informácie o pohľadávkach proti podstate

Správca konštatuje, že oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 6/2017, zo dňa 10.01.2017; s tým, že 30 dňová
lehota na podanie námietok podľa § 96 ods. 3 ZKR uplynula dňa 09.02.2017. V uvedenej lehote nepodala námietky
žiadna z oprávnených osôb.

Správca uvádza, že v konkurze eviduje pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu v celkovej hodnote 4 579,84,EUR.

Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané
bez rozdielu na všetky súpisové zložky majetku. V ďalšom je potrebné spomenúť, že uvádzaná suma pohľadávok
proti podstate v návrhu konečného rozvrhu výťažku zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené
so správou majetku do predpokladaného ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu,
uspokojovaním veriteľov, vrátane súdneho poplatku z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle
sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v
znení neskorších predpisov - Položka 5 písm. c). Správca uvádza, že pohľadávky proti podstate sa uspokojujú
podľa zásad uvedených v § 87 ods. 2 a nasl. ZKR.

Súhrnný prehľad pohľadávok proti podstate je nasledovný:

Zoznam pohľadávok proti podstate
p. č. Predmet

Uhradená
suma

Neuhradená
suma

1 742,68 €14.9.2013

1 742,68 €

0,00 €

Suma
odmena

správcu

do

1

Dátum
vzniku

1

Paušálna
schôdze

2

poštové poplatky

1,50 €

21.3.2013

1,50 €

0,00 €

3

poštové poplatky

1,10 €

4.1.2013

1,10 €

0,00 €

4

poštové poplatky

1,10 €

8.1.2013

1,10 €

0,00 €

5

poštové poplatky

1,10 €

14.1.2013

1,10 €

0,00 €

6

poštové poplatky

1,45 €

16.9.2014

1,45 €

0,00 €

7

poštové poplatky

1,15 €

10.9.2015

1,15 €

0,00 €

8

poštové poplatky

1,15 €

26.5.2016

1,15 €

0,00 €

9

poštové poplatky

1,15 €

21.3.2016

1,15 €

0,00 €

10

Právne služby

1 450,00 €22.3.2016

1 450,00 €

0,00 €

Podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná
podstata
všeobecná

Dátum
úhrady
1.1.2016
21.3.2013
4.1.2013
8.1.2013
14.1.2013
16.9.2014
10.9.2015
26.5.2016
21.3.2016
4.1.2017
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všeobecná
podstata
všeobecná
podstata

11

Cestovné náklady

650,00 € 4.1.2017

650,00 €

0,00 €

12

Odmena správcu z výťažku

353,46 € 4.1.2017

0,00 €

353,46 €

13

Súdny poplatok za vedenie konania

14,00 €

4.1.2017

0,00 €

14,00 €

všeobecná
podstata

-

14

Archivácia dokumentov

360,00 € 4.1.2017

0,00 €

360,00 €

všeobecná
podstata

-

4 579,84 €

3 852,38 €

727,46 €

Spolu

4.1.2017
-

Kompletný prehľad pohľadávok proti podstate podľa jednotlivých poradových čísel je súčasťou správcovského
spisu. Červenou farbou sú vyznačené pohľadávky proti všeobecnej podstate, ktoré nie sú zatiaľ uhradené.

1. Informácie o prihlásených pohľadávkach veriteľov na základe prihlášky pohľadávky

Dňa 26.11.2012 uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok v ktorej si pohľadávky prihlásili
nasledovní veritelia:

p. č.

Veriteľ

Prihlásená a zistená suma

1

CETELEM SLOVENSKO, a.s.

14 595,01 €

2

ČSOB Leasing, a.s.

15 349,02 €

3

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

430,22 €

4

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.

416,90 €

5

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

12 033,84 €

6

SKODA & SKODA s.r.o.

41 624,18 €

7

Slovenská konsolidačná, a.s.

1 229,62 €

8

Slovenská sporiteľňa, a.s.

34 591,43 €

9

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

3 537,83 €

10

Všeobecná úverová banka, a.s.

11 616,50 €

Spolu

135 424,55 €

Správca uvádza, že v celková konečná suma zistených nezabezpečených pohľadávok v konkurze je spolu v
celkovej hodnote 135 424,55,- EUR.

Správca ďalej uvádza, že žiadna z prihlásených pohľadávok nebola Správcom popretá vzhľadom k čomu
neprebieha o žiadnej z prihlásených pohľadávok incidenčné konanie o určenie popretej pohľadávky.

Do konkurzu na majetok Úpadcu neboli prihlásené žiadne podriadené pohľadávky a žiadna z prihlásených
pohľadávok nie je podmienenou pohľadávkou.

Do konkurzu na majetok Úpadcu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..
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Do konkurzu na majetok Úpadcu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..
Nakoľko predmetom zabezpečenia je majetok tretej osoby, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz a tento majetok
bol skôr zapísaný v súpise všeobecnej podstaty tretej osoby, z uvedeného dôvodu nedošlo v uvedenom konkurze
k vytvoreniu oddelenej podstaty.

Správca konštatuje, že v priebehu konkurzu došlo k zmenám v osobe veriteľov. Uznesením zo dňa 21.11.2013
povolil Okresný súd Nitra vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. do uvedeného konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra s prihlásenou pohľadávkou vo výške
1 149,62,- EUR; uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 232/13, zo dňa 02.12.2013
a nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2013. Uznesením zo dňa 19.06.2016 povolil Okresný súd Nitra vstup nového
veriteľa SKODA & SKODA s.r.o. do uvedeného konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s. s prihlásenými pohľadávkami vo výške 41 624,18,- EUR; uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 121/14, zo dňa 26.06.2014 a nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2014. Uznesením zo
dňa 31.03.2016 potvrdil Okresný súd Nitra prevod pohľadávky pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou spolu v sume 80,- EUR na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.; uvedené uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 66/16, zo dňa 07.04.2016 a nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2016.

1. Iné informácie

Správca konštatuje, že v uvedenom konkurze nebol urobený žiadny čiastkový rozvrh všeobecnej podstaty.

Do konkurzu na majetok Úpadcu bola prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..
Nakoľko predmetom zabezpečenia je majetok tretej osoby, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz a tento majetok
bol skôr zapísaný v súpise všeobecnej podstaty tretej osoby, z uvedeného dôvodu nedošlo v uvedenom konkurze
k vytvoreniu oddelenej podstaty.
A. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Informácia o rozdelení výťažku rozvrhom:
Konečný rozvrh rozdelenie výťažku veriteľom vychádza z nasledujúcich skutočností:
a. Výťažok získaný speňažením majetku Úpadcu predstavuje:
b. Pohľadávky proti všeobecnej:
c. Suma zostatku výťažku (rozdiel a – b):

7 069,16 EUR
4 579,84 EUR
2 489,32 EUR

Suma zostatku výťažku sa bude rozdeľovať veriteľom na uspokojenie v rozsahu : 1,83816 % konečnej zistenej
sumy prihlásenej pohľadávky.
Uspokojenie jednotlivých veriteľov v zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je nasledovné:

por. č.

Názov veriteľa

Výťažok
Súčet
spolu
rozvrhu
zistená suma
oddelenej
pohľadávok
podstaty

1

CETELEM
SLOVENSKO,
a.s.

14 595,01 €

ČSOB

0,00 €

z

Pohľadávky
zaradené
rozvrhu
všeobecnej
podstaty
14 595,01 €

do

Uspokojenie
Priradený výťažok
Neuspokojená
každej pohľadávky zo
všeobecnej
suma pohľadávok
zo
všeob. podstaty na všetky
veriteľa
podstaty v %
pohľadávky veriteľa

1,83816 %

268,28 €

14 326,73

Leasing,
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430,22 €
poisťovňa, a.s.
HOME CREDIT
416,90 €
SLOVAKIA, a.s.

3
4

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2017

0,00 €

15 349,02 €

1,83816 %

282,14 €

15 066,88 €

0,00 €

430,22 €

1,83816 %

7,91 €

422,31 €

0,00 €

416,90 €

1,83816 %

7,66 €

409,24 €

5

Prvá
stavebná
12 033,84 €
sporiteľňa, a.s.

0,00 €

12 033,84 €

1,83816 %

221,20 €

11 812,64 €

6

SKODA
SKODA s.r.o.

41 624,18 €

0,00 €

41 624,18 €

1,83816 %

765,12 €

40 859,06 €

1 229,62 €

0,00 €

1 229,62 €

1,83816 %

22,60 €

1 207,02 €

34 591,43 €

0,00 €

34 591,43 €

1,83816 %

635,85 €

33 955,58 €

0,00 €

3 537,83 €

1,83816 %

65,03 €

3 472,80 €

0,00 €

11 616,50 €

1,83816 %

213,53 €

11 402,97 €

0,00 €

135 424,55 €

2 489,32 €

132 935,23 €

Slovenská
konsolidačná,
a.s.
Slovenská
sporiteľňa, a.s.

7
8

&

UniCredit
Leasing Slovakia, 3 537,83 €
a.s.
Všeobecná
úverová banka, 11 616,50 €
a.s.

9
10
Celkový
súčet

135 424,55 €

1. Informácia k schváleniu rozvrhu príslušným orgánom

Správca žiada príslušný orgán (podľa časti A. bodu 2.), aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku rozhodol o schválení tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.

V Bratislave, dňa 20.03.2017

Ing. Baran Róbert, správca

K006797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Šmihulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2016 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, ako správca
konkurznej podstaty úpadcu: Alžbeta Šmihulová, nar. 04.12.1964, bytom Mierová 1190/18, 982 01 Tornaľa týmto v
zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

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

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K006798
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
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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Obchodné meno úpadcu: Marek Polťák
Trvale bytom: Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany
Dátum narodenia: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. Andrea Pállová
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Spisová značka súdneho spisu: 31K/30/2016

Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Andrea Pállová, správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca úpadcu Marek Polťák,
nar.: 13.08.1980, bytom Chmeľová 16/6, 955 01 Topoľčany, spisová značka: 31K/30/2016, podľa ust. §-u 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa a veriteľského
výboru zo dňa 10.03.2017, s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o dobrovoľných dražbách“),
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vyhlasuje I. kolo dražby nehnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu.

1. Predmet dražby:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK zverejnený v Obchodnom vestníku č. 194/2016 zo dňa 10.10.2016:
Súpisová
hodnota v Eur

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

(ďalej len „predmet dražby“)

2. Miesto, dátum a čas obhliadok predmetu dražby:
Obhliadky predmetu dražby sa budú konať v termínoch: dňa 11.04.2017 o 13.00 hod. a dňa 27.04.2017 o 13.00
hod. Stretnutie záujemcov o obhliadku nehnuteľností bude v uvedené dni pred nehnuteľnosťami úpadcu tvoriacich
predmet dražby.

3.Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Dražba sa bude konať dňa 10.05.2017. Otvorenie dražby bude o 11.00 hod. Začiatok prezentácie účastníkov
dražby je 30 minút pred začiatkom dražby.

4. Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

5. Dražba sa bude konať za účasti notárky:
JUDr. Gabriela Palugová, so sídlom Janka Kráľa 4676/15, 955 01 Topoľčany.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Účastníkmi dražby môžu byť:
Iba osoby spĺňajúce zákonné podmienky podľa § 5 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktoré pred
začatím dražby správcovi predložia:
·
·
·
·
·

doklad o zložení zábezpeky,
doklad totožnosti,
v prípade právnickej osoby úradný výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom, špeciálne splnomocnenie s úradne overeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene
zastúpeného na dražbe,
číslo bankového účtu pre prípad neúspešnosti v dražbe.

7. Správcovi nie sú známe žiadne osoby, ktoré by mali k predmetu dražby zákonné predkupné právo na dražbe ako
dražitelia, správcovi neboli preukázané žiadne iné ťarchy a záťaže akéhokoľvek charakteru ktoré by na
nehnuteľnostiach viazli, ako v tomto bode ďalej uvedené. Zmluvné predkupné práva, ako aj všetky záložné práva
v súlade s ustanoveniami ZoKR zanikajú.

8. Dražobná zábezpeka:
je stanovená vo výške 14 000,00 € a musí byť uhradená buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu
vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK71 1100 0000 0029 4502 8351 alebo vkladom hotovosti na uvedený
bankový účet úpadcu, a to najneskôr 09.05.2017.
Po splnení vyššie uvedených podmienok sa účastník dražby zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu
pridelené dražobné číslo. Účastníkom dražby, ktorí sa nestali vydražiteľmi, vráti správca dražobnú zábezpeku
bankovým prevodom do 10 dní od konania dražby.

9. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny
dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný najneskôr do 15 pracovných dní od skončenia dražby zaplatiť
správcovi buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet úpadcu vedený v Tatra banke, a.s. číslo účtu SK71
1100 0000 0029 4502 8351 alebo vkladom hotovosti na tento bankový účet úpadcu.

10. Nadobudnutie vlastníctva:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k
predmetu dražby udelením príklepu.

11. Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
Správca odovzdá vydražiteľovi po úhrade ceny dosiahnutej vydražením zápisnicu z dražby a spíše s ním záznam o
odovzdaní predmetu dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12. Osvedčenie priebehu dražby:
Priebeh dražby sa osvedčuje notárskou zápisnicou, na základe ktorej sa vykoná zápis nového vlastníka v katastri
nehnuteľností. Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné.
Vstupné je 3,32 EUR na osobu.

13. Zmarenie dražby:
V prípade neuhradenia ceny vydraženého predmetu dražby vydražiteľom po udelení príklepu, považuje sa to za
zmarenie dražby vydražiteľom. Dražobná zábezpeka zložená takýmto dražiteľom sa použije na úhradu nákladov
zmarenej dražby a zvyšok prepadá v prospech podstaty.

14. Hodnota najnižšieho podania:
Najnižšie podanie predstavuje sumu vo výške 140 000,00 €.
Minimálne prihodenie, ktoré môže účastník dražby urobiť je 2 000,00 €.

V Nitre, dňa 22.03.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K006799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. hraničiarov 6/a / 0, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: ACAIMANIA Europe s.r.o., sídlo: Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, IČO: 45 481 458
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 5.300,00 € doručená dňa 22.03.2017.
V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 22.03.2017

MK Recovery, k.s., správca

K006800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.2017
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča,
týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená súhrnná prihláška pohľadávok
veriteľa spoločnosti Home PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava v celkovej výške
2774,10 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 22.03.2017.

V Považskej Bystrici, dňa 22.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K006801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča,
týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená súhrnná prihláška pohľadávok
veriteľa spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, Piešťany v celkovej výške 8.876,83 €,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 20.03.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Považskej Bystrici, dňa 21.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K006802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01
Udiča, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje,
že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK17 1100 0000 0029 3116
9284.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 38062013 ako špecifického symbolu.

JUDr. Róbert Fatura,
správca

K006803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Liptajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 47/1, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2016S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka

Marianna Liptajová nar. 11.12.1978 bytom Školská 47/1 Oslany

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Marianna Liptajová nar. 11.12.1978 bytom Školská 47/1 Oslany
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trenčíne pod. sp.zn. 40K/59/2016 týmto oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení bola do
zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa:
Pod por. č. 1 veriteľa:
Prvá stavebná sporitelňa a.s., Bajkalská 30 Bratislava, IČO: 31 335 004 v celkovej sume 29 067,09 EUR.
Pod por.č.2 veriteľa:
Prvá stavebná sporitelňa a.s., Bajkalská 30 Bratislava, IČO: 31 335 004 v celkovej sume 7 903,80 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K006804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča v
zmysle ust. § 34, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) zvoláva prvú
schôdzu veriteľov na deň 31.03.2017 o 13:00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia účastníkov sa bude konať od 12:45 hod. do 13:00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii sú veritelia, fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú
fotokópiu a doklad totožnosti.

V Považskej Bystrici dňa 22.03.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K006805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Ján Cimra - ARKáDA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kniežaťa Pribinu 22 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 771 259
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/9/2016 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu: dlžníka Ing. arch. Ján Cimra, nar. 08.04.1951, trvale bytom Nad tehelňou 6,
91101 Trenčín, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Arch. Ján Cimra – ARKáDA, s
miestom podnikania Kniežaťa Pribinu 22, 911 01 Trenčín, IČO 11 771 259, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený v ČSOB a. s., číslo účtu: 4024415129/7500, IBAN: SK20 7500 0000 0040 2441 5129, SWIFT/BIC:
CEKOSKBX . 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.

V Trenčíne, 22.03.2017

JUDr. Matúš Košara – správca

K006806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: bookmaster s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničnianska cesta 19, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 153
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2009 S 1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2009
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca úpadcu bookmasters.r.o., so sídlom: Viničnianska cesta 19, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 366 153, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si
možno dohodnúť na tel. č.: 0911 78 78 37 alebo prostredníctvom mailu: michal.mihalik@noskopartners.eu
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K006807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kučera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 2576/9, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K 30/2015 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 30/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie
JUDr. Jozef Veselý, správca úpadcu Vladimír Kučera, nar. 29.01.1957, trvale bytom Poľná 2576/9, 984 01 Lučenec,
týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávku prihlásenú veriteľom Slovenská republika – Krajský súd
v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, v celkovej výške 99,50 €, ktorá bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 17.03.2017
JUDr. Jozef Veselý, správca

K006808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Macáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 448/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 173 696
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/69/2015 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/69/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 26K/69/2015, zo dňa 15. januára 2016 (ďalej len „Uznesenie“), som
bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Kataríny Macákovej, miestom podnikania Ondavská 448/3, 040 11
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bol ustanovený za správcu majetku úpadcu Kataríny Macákovej, miestom podnikania Ondavská 448/3, 040 11
Košice, IČO: 47 173 696 (ďalej len „úpadca“), pričom súd rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu tak, že vyhlásil
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14. januára 2016 v čiastke
OV 8/2016.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovné súpisové zložky majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdy alebo z iných príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnutá
exekúciou
za obdobie

február 2017

268,08 €

za obdobie

január 2017

270,33 €

V Košiciach, dňa 15. marca 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K006809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL STORE SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 30, Bratislava 811 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 757 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2013_S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca úpadcu HOTEL STORE SK s. r. o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava,
IČO: 46 757 309, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si
možno dohodnúť na tel. č.: 0911 78 78 37 alebo prostredníctvom mailu: michal.mihalik@noskopartners.eu.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K006810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizáciu súpisu oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 232/2016 dňa 5.12.2016:
Zabezpečený

veriteľ:

APORES,

s.r.o.,

Dr.

Vladimíra

Clementisa

10,

Bratislava,

IČO:

35
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Zabezpečený veriteľ: APORES, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava, IČO: 35 809 019
Pohľadávka
zapísaná
v
konečnom
zozname
pohľadávok
pod
poradovým
číslom
1
Pohľadávka
zo
zmluvy
o
nájme
nebytových
priestorov
zo
dňa
05.10.2011
Zistené
zabezpečovacie
právo:
Druh
zabezpečovacieho
práva:
záložné
právo
Zabezpečená
suma:
15368,81
Eur
Deň
vzniku:
05.10.2011
Deň
registrácie:
Čas
registrácie:
Poradie
zabezpečovacieho
práva:
prvé
Predmet
zabezpečovacieho
práva:
platobný terminál (v jednom chýba vnútro) 4ks, súpisová hodnota 16 000,00 EUR, miesto, kde sa hnuteľná vec
nachádza: Mlynská ulica súpisné číslo 6707 v Bratislave
Súbor
hnuteľných
papierové
kotúče
80/P
140
125
–
23
sieťové
káble
iné
PC
káble
1
antény
inštalačné
CD,
manuály,
dokumentácia
od
biela
bunda
Calvin
Klein
čierna
taška
látková
sklenené
poháre
príslušenstvo
krabica
PC
príslušenstva
–
káble,
myši,
CD,
zberač
papierových
peňazí
1
učebnica ruského jazyka 1ks

vecí:
ks
2ks
ks
3ks
PC
1ks
1ks
6ks
automatu
manuály
ks

Súpisová hodnota súboru hnuteľných vecí: 200,00 EUR. Miesto, kde sa súbor hnuteľných vecí nachádza: Dr.
Vladimíra
Clementisa
10
v
Bratislave.
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: § 672 Občianskeho zákonníka, uznesenie Okresného súdu
Bratislava II. zo dňa 18.6.2015 sp. zn. 30Erd/2/2015-35, súpis hnuteľných vecí vykonaný dňa 1.7.2015 súdnym
exekútorom
JUDr.
Andrea
Ondrejková,
sp.
zn.
EX
2362/15
V
JUDr.

Bratislave,
Dana

dňa
Jelinková

Dudzíková,

22.3.2017
správca

K006811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartovicová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25K/36/2016 S1746-64
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Daniel Poturnay, správca úpadcu: Irena Bartovicová, nar. 07.02.1959, obec Banka, týmto zverejňuje doplnenie
súpisových zložiek majetku úpadcu:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Iná majetková hodnota
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Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKaR postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou za mesiac január 2017
Súpisová hodnota: 412,82 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 21.03.2017
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKaR
2. Iná majetková hodnota
Popis: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKaR postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou za mesiac február 2017
Súpisová hodnota: 372,82 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 21.03.2017
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZKaR

V Sládkovičove 22. marca 2017
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K006812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2, 076 32 Malá Bara
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 590 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/35/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/35/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/35/2016 zo dňa 30. januára 2017 (ďalej len „uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok úpadcu STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá
Bara, IČO: 36 590 193 (ďalej len „úpadca“), pričom ma zároveň ustanovil za správcu konkurznej podstaty úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 6. februára 2017, v čiastke 25/2017.
Ako správca majetku úpadcu v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem veriteľom, že zvolávam prvú
schôdzu veriteľov v konkurznom konaní.
Schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 10. mája 2016 o 10:00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka na
adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, 3. poschodie.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru/ zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne
Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie o prezentácii veriteľov:
Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii predložia platný doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezentácii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s platným dokladom totožnosti príslušného štatutárneho orgánu právnickej osoby.
Zástupcovia veriteľov pri prezentácii predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie, spolu s platným
dokladom totožnosti.
V Košiciach, dňa 22. marca 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K006813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FRANCIS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 506 388
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sidlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie na ulici Dunajská 48, 811 08 Bratislava, ako
správca úpadcu FRANCIS, a.s., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 506 388
týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, A-3910 Zwettl, Rakúska republika, registračné číslo FN 36924a.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadnuť v správcovskej kancelárii na adrese: Dunajská 48, 811
08 Bratislava, Slovenská republika a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 16.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle: +421 917 149 338,
fax: +421 2 39 024 575, e-mail: office@ssr.sk.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov „[v]eriteľský 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“.

K006814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2015
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
Dátum zápisu: 22.03.2017
Veriteľ: Prima Banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Prihlásená suma spolu: 130,13 €
Správca v zmysle §28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
V Nitre, dňa 22.03.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K006815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklušová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 8416/11, 034 06 Ružomberok - Černová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2016/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
všeobecnej podstaty
JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina, ako správca úpadcu Mária Miklušová, nar. 27.01.1972,
bytom Slnečná 8416/11, 034 06 Ružomberok, podľa § 96 ods. 2 ZKR, týmto oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
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V Žiline dňa 22.03.2017
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K006816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Macek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 950/52, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2015/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
( § 101 zák. č. 7/2005 Z. z.) – všeobecná podstata

úpadca: Ing. Ján Macek, nar. 23.02.1958, Jánošíkova 950/52, 038 53 Turany
správca: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
spisová značka súdneho spisu: 3K/18/2015
spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2015/S1625
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 3K/18/2015-67 zo dňa 02.12.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
235/2015 dňa 08.12.2015, bol na majetok úpadcu: Ján Macek, nar. 23.02.1958, Jánošíkova 950/52, 038 53 Turany
(ďalej len „úpadca“), vyhlásený konkurz a súčasne bol za správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Ing. Martin
Chlapík, Sládkovičova 13, 010 01 Žilina. Správca ustanovený do funkcie vykonával povinnosti v súlade s
príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) ako aj s vyššie
uvedeným uznesením súdu.
Správca vykonával povinnosti vo vzťahu k prihlasovaniu pohľadávok v konkurze, k preskúmavaniu a k
popieraniu pohľadávok, k zapisovaniu prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok, vo vzťahu k zisťovaniu a
zabezpečovaniu majetku a jeho zapísaniu do súpisu majetku konkurznej podstaty, vo vzťahu k správe konkurznej
podstaty, povinnosti ohľadom zverejňovania v Obchodnom vestníku a ohľadom predkladania správ a ostatných
dokumentov súdu ako i zvolania a vedenia schôdze veriteľov.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 15.03.2016. Nakoľko na prvej schôdzi veriteľov nedošlo k zvoleniu
zástupcu veriteľov, správca za týmto účelom zvolal schôdzu veriteľov na 22.04.2016, na ktorej bol zvolený zástupca
veriteľov: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484.
Do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľov:
·
·
·
·

Sociálna poisťovňa IČO: 30807484 vo výške 5117,92 Eur, pohľadávka zistená v plnej výške
Slovenská konsolidačná, a.s. IČO: 35776005 vo výške 370,96 Eur, pohľadávka zistená v plnej výške
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35942436 vo výške 441,30 Eur, pohľadávka zistená v plnej výške
EOS KSI Slovensko, s.r.o. IČO: 35724803 vo výške 6330,78 Eur, pohľadávka zistená v plnej výške

Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol ku dňu zostavenia tohto konečného rozvrhu výťažku zapísaný majetok:
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1. rodinný dom súpisné č. 64- spoluvlastnícky podiel 1/5, postavený na pozemku parcely CKN č. 2029, k. ú.
Zázrivá, obec Zázrivá, okres Dolný Kubín, LV č. 3288, zapísaný do súpisu dňa 12.01.2016, výťažok zo
speňaženia v dražbe zo dňa 22.11.2016: 9078,- Eur (spoločne za položky 1-3 súpisu)
2. maštaľ bez súpisného čísla- spoluvlastnícky podiel 1/5, zapísaná v listine č. Z 463/97, k. ú. Zázrivá, okres
Dolný Kubín, LV č. 3689, zapísaná do súpisu dňa 12.01.2016, výťažok zo speňaženia v dražbe zo dňa
22.11.2016: 9078,- Eur (spoločne za položky 1-3 súpisu)
3. pozemok, zastavané plochy a nádvoria parc. CKN č. 2934 o výmere 30 m2- spoluvlastnícky podiel 1/75, k.
ú. Zázrivá, obec Zázrivá, okres Dolný Kubín, LV č. 4494, zapísaný do súpisu dňa 12.01.2016, výťažok zo
speňaženia v dražbe zo dňa 22.11.2016: 9078,- Eur (spoločne za položky 1-3 súpisu)
4. nespotrebovaný preddavok na náklady konkurzu: 663,88 Eur, zapísané dňa 29.02.2016
Správca zostavil konečný zoznam pohľadávok proti podstate a zverejnil zámer zostaviť rozvrh z výťažku, tento
zámer bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 7/2017 dňa 11.01.2017. V zákonnej lehote 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nebola podaná námietka poradia pohľadávky
podľa § 96 ods. 3 ZKR.
Rozvrhová časť
časť A výťažok zo speňaženia
1. preddavok na úhradu nákladov konkurzu:
2. finančné prostriedky (výťažok zo speňaženia v dražbe):
Spolu:

663,88 Eur
9.078,00 Eur
9.741,88 Eur

časť B pohľadávky proti všeobecnej podstate
(súhrnne za položky z podrobného zoznamu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poštovné:
Poplatky bankám:
Kopírovanie notárskej zápisnice:
Znalec:
Notár:
Paušálna odmena správcu:
Odmena správcu § 20 vyhl. 665/2005 Z. z,
(13% zo sumy výťažku):

71,07 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. c)
84,98 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. c)
9,88 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. a)
501,20 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. a)
314,12 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. a)
663,88 Eur, poradie: prednostné
1180,14 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. a)

1. Súdny poplatok:

19,00 Eur, poradie: § 87 ods. 2 písm. k)
Spolu:

2844,27 Eur

časť C rozvrh uspokojenia veriteľov
celková suma na uspokojenie: 6.897,61 Eur
celková suma prihlásených pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 12.260,96 Eur
Veriteľ

zistená pohľadávka
v Eur
2.164,02
146,70
181,52
2.625,68

pomer v %
k celkovej sume pohľadávok
17,65
1,20
1,48
21,41

rozsah uspokojenia
v Eur
1.217,43
82,77
102,08
1.476,78

Slovenská konsolidačná, a.s.

370,96

3,03

209,00

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

441,30

3,60

248,31

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

6.073,29
257,49

49,53
2,10

3.416,39
144,85

Sociálna poisťovňa
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Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku
podľa vyššie uvedeného tento doručil príslušnému orgánu – zástupcovi veriteľov: Sociálna poisťovňa.
Správca podľa § 101 ods. 1 ZKR určuje lehotu 15 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Lehota začína plynúť odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
v Obchodnom vestníku.
Veritelia oznámia správcovi čísla bankových účtov, na ktoré správca prevedie rozvrhované finančné čiastky
z výťažku, na adresu kancelárie správcu Sládkovičova 13, 010 01 Žilina alebo emailom na adresu:
martin@chlapik.eu.
V Žiline dňa 21.03.2017
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K006817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Janigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016/S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Martin Chlapík správca úpadcu Jana Janigová, nar. 07.05.1965, bytom NA Sihoti 1159/21, 026 01 Dolný
Kubín – Veľký Bysterec,
podľa § 32 ods. 7 ZKR oznamuje číslo účtu správy podstaty, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 Eur v
súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: Tatra banka a. s. číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0029 3017 3310
Žilina 22.03.2017
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K006818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Edita Gerátová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 809, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8K/3/2017/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Mgr. Edita Gerátová, narodená 31.05.1959, bytom Svrčinovec 809, 023
12, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom podnikania Svrčinovec
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12, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom podnikania Svrčinovec
809, 023 12, IČO: 47 466 511, do funkcie ustanovený uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 13.03.2017, č. k.
8K/3/2017 – 52, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese kancelárie správcu: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie
administratívnej budovy (vedľa ÚVN SNP), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť elektronicky na e-adrese:
rkois@samsonpartners.sk.
V Ružomberku, dňa 21.03.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K006819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Edita Gerátová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 809, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8K/3/2017/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Mgr. Edita Gerátová,
narodená 31.05.1959, bytom Svrčinovec 809, 023 12, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr.
Edita Gerátová, s miestom podnikania Svrčinovec 809, 023 12, IČO: 47 466 511 (ďalej len „úpadca") oznamujem
všetkým veriteľom, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 13.03.2017, č. k. 8K/3/2017 – 52, 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: Mgr. Edita Gerátová, born on 31.05.1959, Svrčinovec 809, 02312, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform all creditors that with the resolution of the District
Court in Žilina, No. 8K/3/2017 – 52, dated 13th. of March 2017, bankruptcy was declared on the Bankrupt's
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2017 dňa 17.03.2017. Dňa
18.03.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published on the
54/2017. Bankruptcy was declareted on the 18th. of March 2017.

17th.

of March

2017

in

OV

No.

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: Mgr. Richard
Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika a v jednom rovnopise
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, k sp. zn. 8K/3/2017.
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: Mgr. Richard Koiš, MBA, Štiavnická
2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic and one copy in the District Court Žilina, Hviezdoslavova 28,
010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 8K/3/2017.
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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).
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
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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).

V Ružomberku, dňa 21.03.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

In Ružomberok, on the 21st. of March 2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, trustee of the bankrupt

K006820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Kopták v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 3054/4, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2011/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2011
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2K/31/2011
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Udelenie súhlasu s ukončením súdneho konania formou zmieru
Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov v konkurze na majetok úpadcu Ing. Dušan Kopták, nar.
24.08.1955, Limbová 3054/4, 010 07 Žilina, udeľuje správcovi súhlas s ukončením súdneho konania vedeného
pred Okresným súdom Žilina pod sp.zn. 4C/144/2012 v právnej veci o vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva úpadcu a jeho manželky MVDr. Dariny Koptákovej, rod. Holáková, narodená 27.11.1957, trvale
bytom Limbová 3054/4, Žilina, formou zmieru podľa ustanovenia § 148 zákona č. 160/2015 Z.z. civilný sporový
poriadok, tak, aby majetok, patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov konajúci súd prikázal do
výlučného vlastníctva manželky úpadcu s povinnosťou manželky úpadcovi vyplatiť vyrovnací podiel vo výške 5.000
EUR na účet správy konkurznej podstaty úpadcu. Zástupca veriteľov správcovi zároveň udeľuje súhlas s vylúčením
Bytu č. 32, nachádzajúceho sa vo vchode č. 3 obytného domu so súpisným č. 3054, postaveným na parcele registra
„C“ KN č. 8037, na 2. p, s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti
70/5880, evidovaný Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom, pre okres, obec a katastrálne územie Žilina,
v liste vlastníctva č. 5765, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to až po úplnom zaplatení vyrovnacieho podielu
vo výške 5.000 EUR za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní vedenom pred Okresným
súdom Žilina pod sp. zn. 4C/144/2012 na účet správy konkurznej podstaty úpadcu.
V Bratislave, dňa 16.03.2017
Za zástupcu veriteľov podpísaní:
Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva
JUDr. Martin Lipovský, predseda predstavenstva

K006821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červený rak 3073/9 / 0, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 028 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/43/2015 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2015
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Subject: Invitation to lodge a claim[1]
Vec: Výzva na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

This information notice is to be filled in and sent by the court or the liquidator to
each creditor, immediately after the opening of the insolvency proceedings.
1.
1.

Informácie o dlžníkovi

Information about the debtor
Vážené dámy a páni,

Dear Madam/Sir,
ako súdom ustanovený správca úpadcu AUTO - IMPEX
As the administrator of AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o. v konkurze, with KOŠICE spol. s r.o.. v konkurze, so sídlom Červený
registered seat Červený rak 3073/9, 040 01 Košice-Juh, identification number rak 3073/9, 040 01 Košice-Juh, IČO: 47 028 866, zapísaného v
(IČO): 47 028 866, registered at the Business Register of the District Court Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
Košice I, section Sro, Insert No.: 32042/V, (hereinafter referred to as vložka č. 32042/V (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
"Company") appointed by the District Court Košice I by its decision on 13 Okresný súd Košice I Uznesením zo dňa 13. marca 2017,
March 2017, file No. 26K/43/2015, effective date 18 March 2017, I hereby ktoré nadobudlo účinnosť dňa 18. marca 2017, sp. zn.
notify to you that the District Court Košice I has declared bankruptcy 26K/43/2015, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok
against the Company.
úpadcu a ustanovil ma do funkcie správcu úpadcu.
2.

Information about proceedings for the lodgment of claims

2. Údaje týkajúce sa prihlasovania pohľadávok

Due to the aforesaid it is necessary for you not later than by 2 May 2017 to V dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti je potrebné, aby
lodge in the hereafter stated way all your monetary claims toward the ste nie neskôr ako 2. mája 2017 nižšie uvedeným spôsobom
Company, that have arisen before declaring bankruptcy against the Company prihlásili všetky svoje peňažné pohľadávky voči úpadcovi,
(i. e. before 18 March 2017), including claims secured by in remrights or by ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu (t. j. pred 18. marcom
other security right.
2017), vrátane pohľadávok zabezpečených vecným právom
alebo iným zabezpečovacím právom.

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

99

Obchodný vestník 60/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.03.2017

alebo iným zabezpečovacím právom.
A claim shall be submitted in one counterpart to the administrator to whom it
must be delivered within the basic period for submitting claims that lasts 45 Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
days from the declaration of bankruptcy; the creditor shall also deliver one správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
counterpart of the claim to the court within the same period.
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd.
Filing of claims must be delivered to administrator of the Company not
later than by 2 May 2017.
Prihlášky musia byť správcovi majetku úpadcu (jeden
rovnopis) doručené nie neskôr ako do 2. mája 2017.
If a creditor delivers the claim to the administrator later, the claim shall be Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
taken into account but the creditor may not exercise any voting right or other prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na
proportionate satisfaction of the creditor shall not be affected thereby; pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
however, the creditor may be satisfied only from the proceeds included in the však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
distribution plan from the general assets where the intention to draw up the všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
distribution plan was notified in the Commercial Bulletin after the claim was Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
delivered to the administrator. The entry of such receivable into the list of Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin, zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
stating the creditor and the claimed sum.
prihlásenej sumy.
Where a secured receivable is concerned, the security right must also be
duly and timely exercised in the claim delivered to the administrator within the
basic period for submitting claims that lasts 45 days from the declaration of Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
bankruptcy, otherwise, it shall expire, i. e. no later than 2 May 2017.
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
The aforesaid claims must be delivered to following addresses:
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne, t. j. nie neskôr ako 2. mája
2017.
The court:
Adresy, kde majú byť v zmysle vyššie uvedeného doručené
prihlášky, sú nasledovné:

Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 51 Košice
Slovak Republic

Súd:
Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
041 51 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 26K/43/2015
as well as
The administrator:
JUDr. Milan Okajček
administrator
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 26K/43/2015 .
a súčasne
Správca:
JUDr. Milan Okajček
správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 26K/43/2015.

Claims must be filed in the way specified under Article 41[2] of the Council
Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 26K/43/2015
(hereinafter referred to as “Regulation”). In this respect I refer to Article 42(2) of
the Regulation whereby the above-mentioned the creditor may lodge its claims
in one the official language of their state, but subject to such filing bearing the Pohľadávky musia byť prihlásené spôsobom uvedeným v
heading "Prihláška pohladávky"; in such case they may be required to provide článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
a translation into Slovak language.
o konkurznom konaní hospodárskom priestore (ďalej
len „Nariadenie“). V tejto súvislosti odkazujem na článok 42(2)
Nariadenia, podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoje
pohľadávky prihlásiť v úradnom jazyku svojho štátu, ak
prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené „Prihláška
Any claims, which shall arise after declaring bankruptcy (i.e. on and after 18 pohľadávky“; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať
March 2017) as well as any non-monetary claims shall be considered as a preklad do slovenského jazyka.
receivable against the assets and should not be filed after declaring
bankruptcy.
Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu (t.j. od 18.
marca 2017 alebo neskôr), ako aj nepeňažné pohľadávky sa
považujú za pohľadávky proti podstate a tieto sa v konkurze
prihláškou neuplatňujú.

Summary/zrhnutie:
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Information about the debtor/Informácie o úpadcovi:

AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.. v konkurze, with registered seat Červený rak 3073/9, Košice-Juh 040 01,
Slovak Republic, Identification number (IČO): 47 028 866, registered at the Business Register of the District Court
Košice I, section Sro, Insert No.: 32042/V

2.
Information about proceedings for the lodgment of claims/Údaje týkajúce sa prihlasovania
pohľadávok:

·

Time limits/Lehota:

Claims must be filed not later than by 2 May 2017./ Prihlášky pohľadávok musia byť doručené najneskôr 2. mája
2017.

·

Penalties in regard to time limits/Sankcie za nedodržanie lehoty:

Claims delivered after 2 May 2017 to the administrator shall be taken into account but the creditor may not exercise
any voting right or other rights connected with the submitted claim for the receivable. The right to the proportionate
satisfaction of the creditor shall not be affected thereby; however, the creditor may be satisfied only from the
proceeds included in the distribution plan from the general assets where the intention to draw up the distribution plan
was notified in the Commercial Bulletin after the claim was delivered to the administrator. The entry of such
receivable into the list of receivables shall be published by the administrator in the Commercial Bulletin, stating the
creditor and the claimed sum./ Na prihlášku pohľadávky doručenú po 2. máji 2017 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.

·
Body or authority empowered to accept the lodgment of claims/Osoba alebo orgán oprávnená k prijatiu
prihlášok pohľadávok veriteľov:
The court/Súd:

Okresný súd Košice I
(District Court Košice I)
Tichá 21
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041 21 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 26K/43/2015 / Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku
26K/43/2015.
as well as
The administrator/správca:

JUDr. Milan Okajček
administrator
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovak Republic

Please do not forget to state the file number: 26K/43/2015/Prosím, nezabudnite uviesť spisovú značku 26K/43/2015.

·

Other requirements/Ostatné požiadavky:

Claims must be filed in the way specified under Article 41[3] of the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29
May 2000 on insolvency proceedings. Filing of claims must be delivered to the court (one counterpart) and at the
same time also to the administrator of the Company (one counterpart). / Pohľadávky musia byť prihlásené
spôsobom uvedeným v článku 41 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
hospodárskom priestore. Prihlášky musia byť doručené súdu (jeden rovnopis) a zároveň aj správcovi majetku
úpadcu (jeden rovnopis).

3.

Information about certain categories of claims/Informácie k niektorým kategóriam pohľadávok

Creditors whose claims are preferential or secured in rem/Zabezpečení alebo prednostní veritelia:

n
o

need lodge their claims/musia prihlásiť svoje pohľadávky
are exempted to do so

In Košice/V Košiciach on/dňa 22.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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With kind regards/S úct
JUDr. Milan Okajček,
administrator/správca

[1] for a creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State of the European
Union or in a country which is the party to the European Economic Area Treaty (in each case other than in the
Slovak Republic) this document is also a notice under Article 40 of CounCl7 Reguiation No. 1346/2000 on
insolvency proceedings
[2] „A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date
on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.“ (Article 41 EC Regulation No.
1346/2000).
[3] „A creditor shall send copies of supporting documents, if any, and shall indicate the nature of the claim, the date
on which it arose and its amount, as well as whether he alleges preference, security in rem or a reservation of title in
respect of the claim and what assets are covered by the guarantee he is invoking.“ (Article 41 EC Regulation No.
1346/2000).

K006822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červený rak 3073/9 / 0, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 028 866
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/43/2015 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/43/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26K/43/2015 zo dňa 13. marca 2017 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o., so sídlom Červený rak 3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028
866, pričom za správcu majetku úpadcu ustanovil JUDr. Milana Okajčeka, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová
3, 040 01 Košice, zn. správcu S859 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR
dňa 17. marca 2017, v čiastke OV 54/2017 a účinným sa stalo dňa 18. marca 2017.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu sp. zn. 26K/43/2015 S859 je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu JUDr. Milana Okajčeka, sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01
Košice, 3. poschodie, a to každý pracovný deň v pondelok až piatok, vždy od 9:00 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
adresovať správcovi telefonicky na tel. č. 055/7296116, prípadne na adresu kancelárie správcu alebo
prostredníctvom e-mailu na: asistent@okajcek.sk.
V Košiciach, dňa 22. marca 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K006823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daša Grillová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 2353/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/15/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZoKR, že po
základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu nasledovná prihláška pohľadávky veriteľa:
Prihláška pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35724803 v celkovej sume
1.776,73 EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZoKR pod č. 45.

K006824
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:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky
Oznámenie o popretí pohľadávky veriteľa Firma Handlowa Motorol, W. Kalkus, S. Kalkus, M. Kalkus, M. Kalkus
spólka, so sídlom: Bociana 19, 31-231 Kraków, Poľský republika s odkazom na ustanovenie § 29 ods. 8 ZKR,
citujeme: "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"
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: AT PRIMA,
s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava, IČO: 47 400 854, právne zastúpeného: Studio Legale,
s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava, (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu
Úpadcu bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, Slovenská republika, zn. správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 5/2017 dňa 09.01.2017.
V základnej prihlasovacej lehote počítanej osobitne pre Vás ako zahraničného veriteľa, bola do kancelárie Správcu
doručená dňa 28.02.2017 prihláška nezabezpečenej pohľadávky v celkovej výške 415,09 EUR, ktorá následne bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom: 21/315.
Prihlásenú pohľadávku sme s odbornou starostlivosťou porovnali s účtovnou a inou evidenciou Úpadcu
a zoznamom záväzkov. Súčasne sme vykonali aj vlastné šetrenie. Na základe takto vykonaného šetrenia,
dopytovania a preskúmavania pohľadávok Veriteľa sme dospeli k záveru, že prihlásená pohľadávka zapísaná
v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 21/315 je sporná čo do poradia prihlásenej pohľadávky.
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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Jedná sa o pohľadávku z faktúry č. C/FAUE/2015/03688 vystavenú za dodanie tovaru na základe kúpnej zmluvy na
sadu Respect + zotrvačník.
Z uvedeného dôvodu bola táto pohľadávka popretá v rozsahu viď nižšie.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) platí,
citujeme: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť
podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám
do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na
určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 17 ZKR platí, citujeme: „Pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú
veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa
popretá pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú.“

POHĽADÁVKA č. 21/315
Vaše číslo: 1 (prihláška nezabezpečenej pohľadávky zo dňa 22.02.2017)
Veriteľ: Firma Handlowa Motorol, W. Kalkus, S. Kalkus, M. Kalkus, M. Kalkus spólka
Sídlo: Bociana 19, 31-231 Kraków, Poľská republika
IČO: PL6760033853
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok: 28.02.2017
Prihlásená celková suma pohľadávky: 415,09 EUR
Istina: 415,09 EUR
Príslušenstvo:
·
·
·
·

Úroky: 0,- EUR
Úroky z omeškania: 0,- EUR
Poplatok z omeškania: 0,- EUR
Náklady z uplatnenia: 0,-EUR

Zistená suma prihlásenej pohľadávky: 415,09 EUR
Deň zistenia: 22.03.2017
Prihlásené poradie uspokojovania pohľadávky: (25d) Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 zákona)
Uznané poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Zistené poradie uspokojovania pohľadávky: (25e) Iná pohľadávka
Deň zistenia: 22.03.2017
Prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka veriteľa vznikla z titulu neuhradenia kúpnej ceny na základe faktúry č. C/FAUE/2015/03688
z kúpnej zmluvy na sadu Respect + zotrvačník.
Deň zistenia: 22.03.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečenie pohľadávky: NIE
Podmienená pohľadávka: NIE
Popretie:

Deň popretia: 22.03.2017
Správca popiera poradie prihlásenej pohľadávky (25d) Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 zákona), uznané
poradie pohľadávky Správcom je (25e) iná pohľadávka.
Dôvod popretia: Správca pri podrobnom skúmaní prihlásenej pohľadávky dospel k záveru, že Veriteľom
prihlásená pohľadávka pochádza k obchodného styku a v danom prípade sa nemôže jednať o pohľadávku
podľa § 95 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“), t.j.
o podriadenú pohľadávku.

Pohľadávka bola popretá len Správcom.

Poučenie
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 17 ZKR pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so
súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá
pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú.
Správca poučuje veriteľa o možnosti domáhať sa v zmysle ustanovenia § 32 ods. 9 ZKR na súde určenia popretej
pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť
uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí
pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
zn S 1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K006825
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
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Maroš Škorec, nar.
02.06.1972, trvale bytom Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
05.05.2017 o 13.00 hod. (prezencia veriteľov začína o 12.45 hod.), ktorá sa bude konať v kancelárii správcu
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., na adrese: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice. V prípade potreby bližších
informácií je možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č.
+421 902 707 782.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V Košiciach, dňa 22.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K006826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu Peter Monček, nar. 01.06.1980, trvale bytom 1.
mája 1160/36, 020 01 Púchov týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 18.4.2017 o 13:00 hod. s miestom konania:
kancelária správcu na Špitálskej ulici č. 10, 4.poschodie, 811 08 Bratislava s nasledovným programom:
1. Otvorenie a prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru resp. zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Veriteľ, resp. zástupca veriteľa je povinný sa pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti a/alebo dokladom
preukazujúcim právo konať za veriteľa prihlásenej pohľadávky; pri právnickej osobe aj výpisom z obchodného
registra nie starším ako jeden mesiac.
V Trenčíne 22.3.2017

K006827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca úpadcu Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, 925 84 Diakovce 637, v zmysle
§ 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 05.05.2017 o 9:00 hod. na adrese LUXE BIZNIS
CENTRUM, 4. poschodie, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava. Prezentácia účastníkov prebieha od 8:45 do 9:00 hod.
Program: 1. Prezentácia, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Rozhodovanie o výmene
správcu v zmysle § 36 ZKR, 4. Voľba zástupcu veriteľov, 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca
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