Obchodný vestník 63/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2017

K007037
Spisová značka: 6K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar. 19.08.1983, bytom Jasovská
3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Martin Jozefko, nar.
19.08.1983, bytom Jasovská 3069/4, 851 07 Bratislava, občan SR,
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Crossdefault Management Group, k. s.,
Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1433, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou denníka D
19, pol. reg. 15/2017, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007038
Spisová značka: 6K/9/2007
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu PhDr. Boris Čižmárik, nar.
25.08.1964, bytom Bošániho 5, 841 01 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S 1208, uznesením č. k. 6K/9/2007-1204 zo dňa 22.02.2017 rozhodol
o povolení vstupu nového veriteľa: NIKOS INVEST s. r. o., so sídlom A. Wágnera 32, 984 01 Lučenec, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: UNIVERSAL EXPORTS LTD, s. r. o., so sídlom Rekreačná časť
Ružiná 135, 985 52 Divín, IČO: 45 942 048. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K007039
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TORZO spol. s r.o., so sídlom
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935, správcom ktorého je: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1652, o výmene správcu na prvej schôdzi veriteľov,
rozhodol
Súd o d v o l á v a : Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1652,
z funkcie správcu úpadcu: TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: TORZO spol. s r.o., so sídlom Šafárikovo námestie
4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935: Ing. Ján Krišťák, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74 B, 821 02 Bratislava,
značka správcu S1702.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.3.2017

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 63/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2017

JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007040
Spisová značka: 4K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TORZO spol. s r.o., so sídlom
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 35 718 935, správcom ktorého je: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom
kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu S1652, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu
S1652, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6 638,78 €.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom
Okresný súd Bratislava I dňa 24.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007041
Spisová značka: 6K/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Šucha, nar.
24.09.1973, naposledy bytom Borekova 10582/56, Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Šucha, nar. 24.09.1973, naposledy bytom Borekova
10582/56, Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, zn. správcu: S 405.
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 Vydáva
prebiehalo
reštrukturalizačné
konanie.republiky
Ak počas
konkurzu
na súd
návrh
na povolenie
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
podľa
zákona č.dôjde
200/2011
Z. z. o
Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
reštrukturalizácie úpadcu,
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reštrukturalizácie
uznesením
odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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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
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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávky, inak sa naa prihlášku
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18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie

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 preukazujúceKonkurzy
v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou,
v
Obchodný
vestník
63/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
30.03.2017
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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
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 22.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007042
Spisová značka: 6K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Libuša, nar.
27.05.1975, naposledy bytom Pluhová 952/14, Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Libuša, nar. 27.05.1975, naposledy bytom Pluhová
952/14, Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, zn. správcu: S 405.
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
najneskôrrepubliky
5 dní pred
prvej schôdze
veriteľov štvrtú
podrobnú
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivostiaSlovenskej
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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.
Obchodný vestník 63/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.03.2017
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).
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
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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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
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 22.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007043
Spisová značka: 4K/17/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: A. G. P., s.r.o., SAD SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 460
798 40, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DÚHA, a.s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava- mestská
časť Ružinov, IČO: 31 690 360, právne zastúpený AK Antol, s.r.o., Kupeckého 2542/72, 902 01 Pezinok, IČO: 47 257
024,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
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Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“), za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6
mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1 TZ) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1 TZ).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 24.3.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K007044
Spisová značka: 6K/3/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Kamil Braso, nar.
15.07.1979, naposledy bytom Kvačalova 999/23, Bratislava,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Kamil Braso, nar. 15.07.1979, naposledy bytom Kvačalova
999/23, Bratislava.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01
Bratislava, zn. správcu: S 405.
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
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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
v súlade s č. 40 Nariadenia
Rady (ES)
č. 1346/2000 z 29. mája 2000 oDeň
konkurznom
Obchodný republike
vestník 63/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:konaní.
30.03.2017
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).
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).
Vydávapohľadávky
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona č. 200/2011
Z. z. opríslušenstvo
Obchodnom vestníku
14. Celková suma
sa v prihláške
rozdelírepubliky
na istinu
a príslušenstvo,
pričom
sa v prihláške
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
na
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
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
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou

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 Konkurzy
vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Obchodný
vestník
63/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 30.03.2017
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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
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 22.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007045
Spisová značka: 6R/3/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina
25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
89861/B o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25,
821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu
rozhodol
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, IČO: 47 248 696 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 03.03.2017, ktorý je prílohou
tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
SlovenskejOutlet
republiky
podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. dolina
o Obchodnom
vestníku
Súd končí reštrukturalizáciu
dlžníka:
One Fashion
1 s.
r. o.,
so sídlom
Ružová
25, 821
09 Bratislava,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IČO: 47 248 696.
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Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09
Bratislava, IČO: 47 248 696 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 03.03.2017, ktorý je prílohou
tohto uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava,
IČO: 47 248 696.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.3.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K007046
Spisová značka: 2K/14/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Peter Dálik, nar. 07. 08. 1964, bytom 974 04
Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 1285/18, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ing. Peter Dálik, nar. 07. 08. 1964, bytom 974 04 Banská Bystrica,
Trieda Hradca Králové 1285/18.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Evu Chromčíkovú,
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Bottu 2098/30.

so

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).
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku sumy,
6. Pre každú Vydáva
zabezpečenú
pohľadávku
musí
byť podaná
samostatná
prihláška
s uvedením
zabezpečenej
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:(§
www.justice.gov.sk
druhu, poradia, predmetu
a právneho
dôvodu
vzniku
zabezpečovacieho
práva
29 ods. 2 ZKR).
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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
e) celková
suma pohľadávky, f) podpis (§
29,vydania:
ods. 1 ZKR).
Obchodný
vestník
63/2017zo všeobecnej podstaty,
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
30.03.2017
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007047
Spisová značka: 2K/15/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Palík, nar. 18. 06. 1974, bytom 979 01
Rimavská Sobota, Rožňavská 20/5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Ján Palík, nar. 18. 06. 1974, bytom 979 01 Rimavská Sobota,
Rožňavská 20/5.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Crossdefault Management Group, k. s., so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2017

U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Crossdefault Management Group, k. s., so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
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prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2

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).
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12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007048
Spisová značka: 2K/16/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Elena Malachová, nar. 04. 05. 1961, bytom 962
12 Detva, Námestie mieru 1393/8, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Elena Malachová, nar. 04. 05. 1961, bytom 962 12 Detva, Námestie
mieru 1393/8.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Licitor Recovery k. s.,
kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007049
Spisová značka: 2K/17/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Miroslav Hiadlovský, nar. 29. 10. 1977, bytom
984 03 Lučenec, Rúbanisko III 2904/26, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Miroslav Hiadlovský, nar. 29. 10. 1977, bytom 984 03 Lučenec,
Rúbanisko III 2904/26.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmenekonkurz.
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
O t v á r aao malý
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V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Miroslav Hiadlovský, nar. 29. 10. 1977, bytom 984 03 Lučenec,
Rúbanisko III 2904/26.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so
sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, P. Rádayho 8.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007050
Spisová značka: 4K/85/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa JUDr. Pavel Balog, nar.
16.08.1956, bytom A.
Markuša č. 28, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota - likvidátor dlžníka AUTO METAL LAK HRINKO
s.r.o. "v likvidácii", so sídlom A. Markuša č. 539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 8474/S, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o.
sídlom A. Markuša č. 539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221.

"v likvidácii", so

II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Rybára, so sídlom kancelárie
Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709.
III.
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 článkom 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).
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

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007051
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka Ing. Zuzana Žilková F.P., nar. 09.07.1973, zomr. 14.01.2017, posledný trvalý pobyt ulica Hlavná 237/95, Dolná Strehová, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podnikania: Hlavná 237/95,
991a02
Dolnániektorých
Strehová,
IČO: na
40svojom
447 499,
zapísaného
na Okresnom úrade Veľký Krtíš,
a o zmene
doplnení
zákonov
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
číslo živnostenského registra: 610-4637, ktorého reštrukturalizačným správcom je Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka Ing. Zuzana Žilková F.P., nar. 09.07.1973, zomr. 14.01.2017, posledný trvalý pobyt ulica Hlavná 237/95, Dolná Strehová, s miestom
podnikania: Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 40 447 499, zapísaného na Okresnom úrade Veľký Krtíš,
číslo živnostenského registra: 610-4637, ktorého reštrukturalizačným správcom je Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom
kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, takto
rozhodol
Súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka Ing. Zuzana Žilková - F.P. s miestom podnikania:
Hlavná 237/95, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 40 447 499, zapísaného na Okresnom úrade Veľký Krtíš, číslo
živnostenského registra: 610-4637.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia písomne v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Banská Bystrica (§ 357 písm. a/ CSP).
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. 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 podľa § 365 ods. 1 CSP, 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 podľa § 365 ods. 2 CSP, 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.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007052
Spisová značka: 30K/4/2017
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Svetlana Karková, nar. 04.11.1966, bytom L.N. Tolstého 85/13,
079 01 Veľké Kapušany o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Letná 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1361.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, 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 taktiež:
Poučenie:

uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K007053
Spisová značka: 30K/36/2014
30K/36/2014 -247
OZNAM
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 479 543, v zastúpení: JUDr. Viera Luptáková, likvidátor o návrhu správcu
podstaty: Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1284, na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku uznesením zo dňa 2.2.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
KAPLAST s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 36 479 543 pre nedostatok majetku.
N e p r i z n a l správcovi podstaty Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1284 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.2.2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
JUDr. Juraj Komár,
K007054
Spisová značka: 30K/21/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Vargová, nar. 12.08.1970, bytom
Galaktická č. 24, 040 12 Košice, zast. JUDr. Marián Vojčík, advokát, Mäsiarska 3, 040 01 Košice o ustanovení
správcu podstaty takto
rozhodol
U s t a n o v u j e správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka so sídlom kancelárie, Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 22.3.2017
JUDr. Pavel Varga,
K007055
Spisová značka: 30K/31/2016
30K/31/2016-115
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO: 36 194 069 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu uznesením zo dňa 2.2.2017 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: Stavivá, spol. s r.o., so sídlom
Hlavná 2, 076 32 Bara, IČO: 36 194 069 , pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.2.2017
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 24.3.2017
JUDr. Juraj Komár,
K007056
Spisová značka: 30K/4/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: KCK TRADING s.r.o., so sídlom Učňovská 10, 040 15 Košice - Šaca,
IČO: 44 569 475 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na povolenie vstupu do konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom
Rozvojová 2, 041 90 Košice do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok na tunajšom súde pod č. 1/1 až 1/51.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
podľa
zákona č. rozhodujúcich
200/2011 Z. z. o Obchodnom
vestníku
e) súd prvej inštancie
nevykonal
navrhnutéSlovenskej
dôkazy, republiky
potrebné
na zistenie
skutočností,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
20 prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
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b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 21.3.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K007057
Spisová značka: 31R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MANGINI s.r.o., so sídlom: Michalovská 1,
073 01 Sobrance, IČO: 36 191 141 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol

P o v o ľ u j e r e š t r u k t u r a l i z á c i u dlžníka: MANGINI s.r.o., so sídlom: Michalovská 1, 073 01 Sobrance,
IČO: 36 191 141.
U s t a n o v u j e správcu: Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie: Tkáčska 2, 080 01 Prešov, zn. správcu S1023.
U k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu každých 30 dní podrobnú písomnú správu o stave a priebehu
reštrukturalizačného konania ako aj o stave súpisu a zoznamu pohľadávok a zároveň v lehote do 10 dní od uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok doručiť na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej
podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o povolení reštrukturalizácie
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.
V y z ý v a veriteľov, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky na
predpísanom tlačive v jednom rovnopise ustanovenému správcovi na adresu jeho kancelárie, s tým, že na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v reštrukturalizácii neprihliada.
Určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej
osobe;
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase začatia konania);
vykonanie právneho úkonu dlžníka o zmene osôb v štatutárnych orgánoch;
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov;
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
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vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§ 10 ods. 1 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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počas viac ako troch mesiacov;
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok;
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 50.000,- €, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov
dlžníka schválených správcom;
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií;
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;

uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom v čase začatia konania, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa ust. § 52 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „C.s.p.“), strana má právo z dôvodov
uvedených v § 49 uplatniť námietku zaujatosti. Podľa ust. § 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
uznesení o vyhlásení konkurzu alebo povolení reštrukturalizácie súd poučí účastníkov o ich práve uplatniť námietku
zaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada.. Podľa ust. § 52 ods. 2 C.s.p., 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.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR).
Za zverejnené sa uznesenie o povolení reštrukturalizácie považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Ak ZKR neustanovuje inak, reštrukturalizácia bráni tomu, aby sa na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo
konkurzné konania; ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie
konkurzu uznesením odmietne (§ 118 ods. 2 ZKR).
Ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí
spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a
včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného
plánu súdom zaniká (§ 120 ods. 1 ZKR).
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihlášku spolu s prílohami podáva
veriteľ v správcovi na adresu jeho kancelárie. Prihláška musí byť doručená správcovi do 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada a pohľadávka v nej uplatnená sa
do reštrukturalizačného plánu nezahŕňa. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 ods. 1 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku
(§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške
rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
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rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 122 ods. 1 ZKR).
Ak veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 122 ods. 1 ZKR v
spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
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.
(§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8 ).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak sa prihlasuje postúpená pohľadávka, k
prihláške sa pripoja aj listiny preukazujúce nadobudnutie pohľadávky veriteľom. Ak pohľadávku prihlasuje veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou (zákon č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov), v prihláške uvedie vyhlásenie, či
o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje,
inak je správca povinný pohľadávku uplatnenú v prihláške poprieť. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8
).
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. (§ 122 ods. 1 ZKR v spojení s § 29 ods. 1 až 6 a 8).
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. (§ 122 ods. 2 ZKR)
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. (§
122 ods. 3 ZKR)
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa
na prihlášku prihliada. (§ 122 ods. 4 ZKR)
Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku a) pohľadávky priznanej
rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého by inak bolo možné nariadiť výkon rozhodnutia, alebo
vykonať exekúciu, b) pohľadávky, v ktorej bolo uplatnené zabezpečovacie právo registrované v registri záložných
práv, registrované v osobitnom registri, alebo zapísané v katastri nehnuteľností. (§ 125 ods. 1 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. (§ 125 ods. 2 ZKR)
Správca spolu s prihláškou pohľadávky predloží súdu listiny, ktoré predložil prihlasujúci veriteľ, uvedie zároveň svoje
stanovisko, či pohľadávka je a v akom rozsahu evidovaná v účtovníctve dlžníka, či je a v akom rozsahu a z akého
dôvodu namietaná dlžníkom alebo inými osobami. Rozhodnutie odseku súd doručí správcovi a veriteľovi, o ktorého
právach spojených s popretou pohľadávkou rozhodoval; rozhodnutie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku. (§ 125
ods. 3 a 4 ZKR)
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Ustanovuje správcu: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie
23 Žriedlova 3, 040 01 Košice.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
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Povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 830 208.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie Žriedlova 3, 040 01 Košice.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie
k sp. zn. 2R/1/2017.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája
2000 o konkurznom konaní informovať o povolení reštrukturalizácie známych veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné
miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike.
U r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu:
a)
vykonanie iného než právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti)
b)

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,

c)
osobe,

nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej

d)

prevod alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,

e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
g)

urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,

h)

urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,

i)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
k)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej sumu 16.500,- EUR,
l)
akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce o i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
m)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej Správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany Dlžníka v
zmysle ustanovenia § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
P o u č u j e veriteľov, že pohľadávka sa prihlasuje vyplnenou prihláškou spolu s prílohami, a to na predpísanom
tlačive, ktorého vzor, náležitosti a do neho zapisované údaje spolu s vysvetlivkami sú uvedené v prílohe vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR). 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 (§ 121 ZKR). Podľa § 122 ZKR prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
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pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky musí
byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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. 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. 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 (§ 122
ZKR).
Ukladá správcovi predkladať súdu podrobné písomné správy o stave reštrukturalizačného konania a o aktuálnom
stave obchodnej a finančnej situácie dlžníka, a to vždy ku 15-temu dňu každého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola reštrukturalizácia dlžníka povolená.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky povolenia reštrukturalizácie nastávajú odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia o povolení
reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení
v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K007059
Spisová značka: 4R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka
A.L.K. Humenné, spol. s r.o., so
sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 471 046, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie
Slovenská 69, 080 01 Prešov, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka A.L.K. Humenné, spol. s r.o., so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov,
IČO: 36 471 046 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 01.03.2017, ktorý je prílohou tohto
uznesenia,
k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka A.L.K. Humenné, spol. s r.o., so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 471
046.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho 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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Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 23.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K007060
Spisová značka: 40K/32/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974,
trvale bytom 28. októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom
kancelárie Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o odvolaní správcu z funkcie
takto
rozhodol
JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie Čsl. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S1657 sa odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007061
Spisová značka: 40NcKR/1/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Vydrnák, nar. 21.07.1980, trvale bytom Mierové
námestie 83/55, 914 41 Nemšová, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Jozef Vydrnák, nar. 21.07.1980, trvale bytom Mierové námestie 83/55, 914 41 Nemšová sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Jozefovi Vydrnákovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007062
Spisová značka: 40NcKR/26/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Gieci, nar. 28.05.1975, bydliskom J. Kráľa 22/2,
971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Jozef Gieci, nar. 28.05.1975, bydliskom J. Kráľa 22/2, 971 01 Prievidza sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Jozefovi Giecimu sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007063
Spisová značka: 40NcKR/6/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom Zbora 130, 020
51 Dohňany, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžníčka Alena Luhová, nar. 20.09.1976, bytom Zbora 130, 020 51 Dohňany sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníčke Alene Luhovej sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007064
Spisová značka: 38K/44/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Jaroslav Prekop, nar. 16.11.1961, s bydliskom
Továrenská 108/18, 020 01 Púchov, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Licitor recovery k. s.
so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1388, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Jaroslav Prekop, nar. 16.11.1961, s bydliskom Továrenská 108/18, 020 01 Púchov sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa
týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007065
Spisová značka: 40NcKR/4/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Matieska, nar. 07.05.1981, bydliskom Nábr. Sv.
Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Igor Matieska, nar. 07.05.1981, bydliskom Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Igorovi Matieskovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva
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. Dlžník Igor Matieska, nar. 07.05.1981, bydliskom Nábr. Sv. Cyrila 178/17, 971 01 Prievidza sa o d d l ž u j e.
II. Dlžníkovi Igorovi Matieskovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007066
Spisová značka: 38K/44/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jaroslav Prekop, nar. 16.11.1961, s bydliskom
Továrenská 108/18, 020 01 Púchov, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Jaroslav Prekop, nar. 16.11.1961, s bydliskom Továrenská 108/18, 020 01 Púchov, na
povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007067
Spisová značka: 38NcKR/1/2014
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/1/2014
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Rudolf Urban, bytom Dlhá 248/126, Bystričany

nariaďuje pojednávanie
na deň 11.4.2017 o 13:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o ak
zmene
a doplnení
niektorýchnedostavíte,
zákonov na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
V prípade,
sa na
pojednávanie
môžewebovom
sa, za splnenia
zákonom stanovených

podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
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Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
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Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007068
Spisová značka: 40K/18/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Emília Rozenbergová, nar.
01.01.1952, bydliskom Československej armády 243/36, 972 51 Handlová, ktorého správcom je JUDr. Darina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167, o schválenie návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov takto
rozhodol
Schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa 21.03.2017.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007069
Spisová značka: 28K/37/2013
Okresný súd Trenčín s pôsobnosťou veriteľského výboru v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Mothiva, s. r. o. v konkurze so sídlom Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 850 039, ktorého správcom je JUDr.
Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, o žiadosti
správcu o uloženie záväzného pokynu pre speňažovanie majetku, takto
rozhodol
Z á v ä z n ý p o k y n o postupe správcu pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu - iná
majetková hodnota: obchodný podiel na obchodnej spoločnosti Mothiva CZ, s. r. o. - 100% obchodný podiel,
spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota majetku 7.766,09 eura, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 172/2013 dňa 06.09.2013 pod položkou K015684 za nasledovných
podmienok:
I. Spôsob speňažovania: formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z.
v 1. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 100 % súpisovej hodnoty predmetu,
v 2. kole za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 70 % súpisovej hodnoty predmetu,
v 3. kole za najvyššiu ponuku,
v 4. kole priamym predajom z voľnej ruky.
II. Podmienky speňažovania :
správca zverejní oznam o každom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli
správcu a vhodným spôsobom na internete s minimálnym obsahom oznamu: nezameniteľne označený predmet
predaja a výšku minimálnej ceny, za ktorú je možné v danom kole predmet predaja nadobudnúť a poučenie o tom, od
kedy do kedy a kde môže záujemca získať podrobné informácie o podmienkach verejného ponukového konania
(ktorých obsahom je lehota na podanie ponúk, spôsob a miesto doručenia ponúk, termín otvárania obálok, lehota na
vyhodnotenie ponúk atď.).
III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
podrobnosti o predmete predaja uvedie správca v podmienkach predaja,
na vyžiadanie záujemca obdrží v čase a na mieste uvedenom v ozname o verejnom ponukovom
konaní podmienky ponukového konania, súpis majetku, a to za úhradu, ktorú určí správca v rozsahu za každý
jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania,
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o predmete predaja,
správca je povinný každému záujemcovi odovzdať vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute,
obsahom ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ponúknutej
kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný a
poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu včas podľa pokynov správcu, zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou
zálohou v zmysle týchto podmienok,
ponuka záujemcu musí byť doručená písomne do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v
deň a hodinu určenú správcom na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca
odmietne ako oneskorené,
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením " Konkurz 28K/37/2013
PONUKA - NEOTVÁRAŤ", v prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, správca nezodpovedá za
predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil,
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
všetky jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu,
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno
ju meniť, dopĺňať a zobrať späť,
záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých
bodoch.
Vydáva: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
IV. Obsah ponuky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých
bodoch.
IV. Obsah ponuky :
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia)
záujemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený, z ponukového kola
sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. podnikateľ, v ktorom má úpadca, alebo niektorá z blízkych osôb
úpadcu majetkovú účasť,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny, spôsob úhrady a preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestné
prehlásenie),
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet určený správcom vo výške 50 %
navrhovanej kúpnej ceny (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy, ktorá musí byť pripísaná na
tento účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk),
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia,
zmluva o pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad),
oznámenie čísla účtu, respektíve spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak
bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
riadne podpísanú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom,
ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.
V.
Vyhodnotenie ponúk :
správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zverejnený v ozname o ponukovom konaní a vyhotoví
o tom úradný záznam,
každý veriteľ má právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom
prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu,
víťaz ponukového konania je povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr pri podpise zmluvy o prevode
obchodného podielu, uhradenie ponúkanej ceny na účet vedený pre účely konkurzného konania v plnom rozsahu je
podmienkou uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu,
pokiaľ záujemca, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu včas
podľa pokynov správcu, má správca v zmysle písomnej dohody o zmluvnej pokute, právo na zmluvnú pokutu vo
výške 50 % z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu, zmluvnú pokutu je možné
započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok,
neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu
cenu v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
v prípade, ak záujemca, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v lehote, ktorá bude zverejnená v ozname
o ponukovom konaní, odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu, správca je povinný vrátiť uhradené
finančné prostriedky na kúpnu cenu tomuto záujemcovi najneskôr do 7 dní od oznámenia o odmietnutí uzavrieť
kúpnu zmluvu,
správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré
spĺňajú všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom zástupcu veriteľov, alebo na podnet zástupcu
veriteľov. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení veriteľským
výborom vylúčiť zo súpisu majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K007070
Spisová značka: 40K/47/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Július Kňažko, nar. 18.04.1972, trvale
bytom 972 21 Nitrianske Sučany 368, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Július Kňažko s
miestom podnikania 972 21 Nitrianske Sučany 368, IČO 44 501 889, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Žitník so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, o návrhu správcu na
určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Vladimírovi Žitníkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393 sa priznáva paušálna odmena vo výške 2 323,57 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007071
Spisová značka: 28K/70/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EDEN, s. r. o. v konkurze so sídlom
Továrenská 56, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 854 847, ktorého správcom je JUDr. Miroslava Žitníková so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu obchodnej
spoločnosti COMMODITY JRT s. r. o. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 46 428 640, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti COMMODITY JRT s. r. o. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 46 428
640 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa M - FACTOR, s. r. o. so sídlom
Svätoplukova 21, 821 09 Bratislava, IČO 44 462 387, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 200 eur, ktorá
je vedená v zozname pohľadávok pod č. 4-MF-1.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007072
Spisová značka: 40K/54/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi Ing. Peter Vargic, nar. 30.07.1979,
trvale bytom 972 01 Bojnice, ktorého predbežným správcom je Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové
námestie 37, 911 01 Trenčín, značka správcu S1531, o žiadosti predbežného správcu na predĺženie lehoty na
podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Lehota na predloženie záverečnej správy sa predlžuje najneskôr do 06.05.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.3.2017
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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Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007073
Spisová značka: 1K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Furjel, nar. 15.11.1977, bytom
Matúšovská 439, 027 01 Žaškov, zastúpeného: JUDr. Rastislavom Skybom, advokátom so sídlom Farská 6, Žilina,
správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, uznesením
č.k. 1K/14/2015-262 zo dňa 20.2.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2017.
V Žiline, dňa 24.03.2017

Okresný súd Žilina dňa 24.3.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K007074
Spisová značka: 18NcKR/1/2016

Okresný súd Žilina v právnej návrhu dlžníka: Peter Furjel, nar. 15.11.1977, bytom Matúšovská 439, 027 01 Žaškov,
zastúpeného: JUDr. Rastislavom Skybom, advokátom so sídlom Farská 6, Žilina, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka Petra Furjela, nar. 15.11.1977, bytom Matúšovská 439, 027 01 Žaškov, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007075
Spisová značka: 1K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Lonc, nar. 25.12.1965, bytom
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica, podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Lonc - Lomi, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 726/42,010 01 Žilina, IČO: 22 871 144, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k.s.,
IČO: 45 393 486, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s.
na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup
do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42
499 500, v časti pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 516-608 v celkovej výške 104.522,39
eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, 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
(odvolacie
dôvody)
a čohoZ.saz. odvolateľ
domáha
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
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podľa zákona
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návrh).
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dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, 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 (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 24.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K007076
Spisová značka: 1K/6/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 1K/6/2017
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa:
dlžníka:

Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31617883

o návrh na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 17.05. 2017 o 9:00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 24.03.2017
Za správnosť vyhotovenia: Štanclová Alexandra
POUČENIE
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POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 24.3.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K007077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lešinský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1136 / 18, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Predmetným uznesením zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Štúrová 27, 040 01 Košice, značka správcu S1747.
Na základe záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu, ktorý mi bol ako správcovi majetku úpadcu
udelený zástupcom veriteľov dňa 25.11.2016 vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania:
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku úpadcu Martin Lešinský, narodený 27. júna
1980, bytom Moravská 40, 040 01 Košice sídlom kancelárie správcu Štúrová 27, 040 01 Košice na základe vyššie
špecifikovaného záväzneho pokynu vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu
zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 32/2016 dňa 17.02.2016, ktorým je:
Typ súpisovej zložky majetku

peňažná pohľadávka

Dlžník

suma

mena právny dôvod

Ing. Peter Lešinský, Štúrová 17, 040
23.075,31 Eur
01 Košice

Preventívny regres -Platobný rozkaz Okresného súdu Košice I zo dňa 15.12.2016,
sp. zn.: 15C/423/2015

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi ponuku
v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do 15 dní od
uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu:
Štúrová 27, 040 01 Košice
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť , dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia občianského preukazu
alebo rodného listu a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
4. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie ponúkanej kúpnej ceny na účet
úpadcu vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank SK2511110000001029821018 Záväznú ponuku, ktorá nebude
obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom poukázaná ním ponúkaná kúpna
cena v lehote na predkladanie ponúk na uvedený účet úpadcu má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cena v lehote na predkladanie ponúk na uvedený účet úpadcu má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
Správca vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Minimálna ponuka je 75% súpisovej hodnoty majetku úpadcu, pričom úspešným bude ten uchádzač, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky ponukového konania, jeho ponuka nebude zo
strany správcu odmietnutá a zástupca veriteľov schváli predaj uvedeného majetku záujemcovi za ním ponúkanú
kúpnu cenu.
6. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvárania obálok. Správca bude
informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. Predaj majetku
schváli pred uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávok zástupca veriteľov . V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a po schválení zástupcom veriteľov
napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Košiciach, dňa 20.3.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K007078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2014 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o realizácii tretieho kola verejného ponukového konania
JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu HOTEL BONBÓN spol. s r.o.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO 36 228 117, vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na
speňaženie časti podniku úpadcu, ktorú tvoria nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2131, k.ú. Petržalka
zahrnuté do oddelenej podstaty, hnuteľné veci zahrnuté do oddelenej a všeobecnej podstaty tvoriace vybavenie
a príslušenstvo nehnuteľností, nesplatené peňažné záväzky, záväzkové vzťahy a iné práva súvisiace
s prevádzanou časťou podniku. Podrobné podmienky ponukového konania je možné získať po predchádzajúcej
dohode na telefónnom čísle 0903 539 351 v kancelárii správcu po zaplatení poplatku 200,- € na bankový účet IBAN:
SK08 1111 0000 0066 1313 8026 v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Adresa na podanie ponuky je
JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda. Lehota na podanie ponuky je do 15 kalendárnych dní od
uverejnenia oznamu o speňažovaní v Obchodnom vestníku SR, a to najneskôr do 15.00 hod. posledného dňa
uvedenej lehoty.
V Dunajskej Strede dňa 28.03.2017
JUDr. Peter Kubik, správca

K007079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Majchrovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerlinská 3, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1984
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. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/54/2014 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/54/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní 1. kola ponukového konania na predaj majetku
JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu Alena Majchrovičová, nar. 28.09.1984, bytom Čerlinská 3, 091 01 Stropkov v
konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu pred Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 1K/54/2014, v súlade
so záväzným pokynom Okresného súdu Prešov zo dňa 09.03.2017 ako zástupcu veriteľov v konkurznej právnej
veci úpadcu Alena Majchrovičová, pri speňažovaní majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje podľa § 92
ods. 1 písm. d) ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
hnuteľného majetku uvedeného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
47/2015 dňa 10.03.2015 pod K005333, por. č. 1 a to hnuteľnú vec - Osobné vozidlo ŠKODA FABIA, EČ SP218AK,
rok výroby 2008 v súpisovej hodnote 2.500,- EUR nasledujúcim spôsobom:
a) správca uskutoční speňaženie predmetnej hnuteľnej veci v ponukovom konaní a to zverejnením oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku,
b) podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca JUDr. Daniel Fink so
sídlom Valaškovská 21, 068 01 Humenné, tel. 0907 945 370.
c) hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod položkou č. 1 sa bude speňažovať tak, že minimálna
cena ponuky je súpisová hodnota, čo predstavuje sumu 2.500,- EUR,
d) ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad o
zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 30 % v prospech účtu zriadeného v SLSP, a.s., č. účtu: 452915682/0900,
(IBAN Kód: SK2809000000000452915682 ) a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu,
e) ponuky musia byt' doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie - 1K/54/2014 S1159 KONKURZ - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku do sídla správcu: JUDr. Daniel Fink, Valaškovská 21, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po
uvedenom termíne správca nebude prihliadať,
f) súčasťou ponuky musí byt' návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo
výške 30 %,
g) každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá,
h) obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.:
0907 945 370,
i) otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10.00 hod. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka na uzatvorenie zmluvy o predaji
hnuteľnej veci s najvyššou navrhovanou cenou,
j) správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 5 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk,
k) v prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji
hnuteľnej veci, alebo neuhradí kúpnu cenu včas podľa pokynu správcu, uhradená záloha prepadne v prospech
podstaty,
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l) záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný do 10 dní odo dňa
oznámenia výsledku ponukového konania uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu na predaj hnuteľnej veci a v tejto
lehote uhradiť celú ním navrhovanú kúpnu cenu,
m) podmienkou nadobudnutia vlastníctva kupujúceho k predávanej hnuteľnej veci je úhrada celej kúpnej ceny na
bankový účet, č. účtu: 452915682/0900, (IBAN Kód: SK2809000000000452915682), vedený v SLSP, a.s.,
n) v prípade neúspešného ponukového konania v 1. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje 2.
kolo ponukového konania s tým, že cena bude znížená o 25 % súpisovej hodnoty. V prípade neúspešného
ponukového konania v 2. kole, správca obdobne podľa podmienok 1. kola zorganizuje 3. kolo ponukového konania
s tým, že cena bude znížená o 50 % súpisovej hodnoty.
JUDr. Daniel Fink, správca

K007080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červeňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 214, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2015- S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie na predaj majetku patriaci do všeobecnej podstaty úpadcu.
JUDr.Michal Jakubek,správca so sídlom M.R.Štefánika 2673/212/ A, 09301 Vranov n/T ,správca úpadcu : Jozef
Červeňák, nar.15.09.1987,bytom Ostrovany214,082 22 Šarišské Michaľany , vyhlasuje v súlade so záväzným
pokynom Okresného súdu Prešov na základe uznesenia č.k. 1K/52/2015 zo dňa 21.02.2017 v zmysle § 92 ods.1/
ZKR 2.kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty takto:
Súpis majetku všeobecnej podstaty uvedený v OV č.181/2016 zo dňa 21.09.2016 takto:
Por.č.1:Popis: Notebook ASUS,rok výroby 2012 v sume 136,00€
Por.č.2:Popis: Monitor ASUS,rok výroby 2012 v sume 40,00€
Por.č.3:Popis: Práčka,rok výroby 2013 v sume 140,00€
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia doručia správcovi ponuky poštou, alebo osobne oproti podpisu na adresu správcu JUDr. Michal
Jakubek , ul. M. R. Štefánika 2673/212/ A, 093 01 Vranov nad Topľou do 10.04.2017 najneskôr do 17.00 hod v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 1K/52/2015 neotvárať“, spolu s výpisom registra , resp. živnostenského
listu, neoverenú kópiu občian-ského preukazu alebo rodného listu.
2/ Návrh musí obsahovať ponuku na odkúpenie majetku za kúpnu cenu minimálne 50 % súpisovej hodnoty. K
cenovej ponuke záujemca právnická osoba priloží výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, fyzická
osoba- podnikateľ živnostenský list, nepodnikateľ kópiu rodného listu.
3/ Záujemca o kúpu je povinný uhradiť preddavok kúpnej ceny vo výške 50 % minimálnej ponuky na kúpnu cenu
s úhradou na účet správcu č.ú.SK74090000000079433644 vedený v slovenskej sporiteľni a.s, pob. Vranov n/T ,VS
522015, najneskôr do termínu uzávierok ponúk.
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4/ Informácie o predmete speňažovania na telefónnom čísle 0908380390 v úradných hodinách v správcovskej
kancelárií. Záujemca si môže predmetné hnuteľné veci osobne prezrieť priamo na tvári mieste samom na základe
telefonického dohovoru správcu.
e/ Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk uskutoční správca na adrese správcu do 10 dní od lehoty
na doručenia obálok. Správca môže neprijať najvyššiu ponúknutú cenu kupujúcim , ak je zrejme nízka.
f/ Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
g/ V prípade , že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu podľa pokynov správcu , má správca nárok na zmluvnú pokutu voči tomuto záujemcovi vo
výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny.
Úspešný účastník je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzavrieť kúpnu
zmluvu a v tejto lehote uhradiť kúpnu cenu.

Vo Vranove nad Topľou 27.03.2017
JUDr.Michal

Jakubek,

správca

K007081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAMON, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 004 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30 K /21/2014 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30 K /21/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V zmysle § 92 ods. 1 písm. e/ ZKR a podľa nového záväzného pokynu Veriteľského výboru zo dňa 21.03.2017
správca úpadcu STRAMON, s. r. o., so sídlom Južná trieda č. 93, 040 01 Košice, IČO: 44 004 231, vyhlasuje
verejné ponukové konanie na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu - súp. zl. majetku č. 1 - štiepkovač, v súp.
hodnote 32.500,00 EUR s tým, že jediným kritériom je najvyššia ponuka.
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ 30 K /21/2014,
NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu do 20 dní od zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že kúpna cena musí byť uhradená pri podpise kúpnej zmluvy;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak ide o
živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.
Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Výber záujemcu podlieha
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Výber záujemcu podlieha
schváleniu zástupcovi veriteľov, ktorý rozhodne o výbere záujemcu, s ktorým správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
Ohliadka predmetu predaja sa určuje na 5. a 15. deň po zverejnení tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adrese 082 71 Lipany, ul. kpt. Nálepku č. 11. Z otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotový úradný záznam.

Košice, 27.03.2017
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K007082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Klanduchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 9, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1970
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o návrhu konečného rozvrhu úpadcu: Ing. Anna Klanduchová nar.24.10.1970, bytom M.R. Štefánika
9, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32K/30/2016. Návrh konečného
rozvrhu (3591,88 Eur - 1642,73 Eur) je zo sumy 1.949,15 Eur t.j. 27,903% z priznaného nároku pre veriteľa (spolu
nárok je suma 6.985,21 Eur) :
RECLAM, a.s., Bratislava

558,00 eur (z 1999,74)

Mesto Levice

163,06 eur (z 584,34)

Sociálna poisťovňa v Nitre

129,55 eur (z 464,26)

Slovenská Konsolidačná, a.s., Bratislava

240,42 eur (z 861,52)

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Paríž

858,12 eur (z 3075,35)

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov predkladáme v obchodnom vestníku v súlade s ust. § 101 ZoKR.
Určujeme lehotu 15 dní na jeho schválenie odo dňa zverejnenia tohto návrhu. Súčasne v tejto lehote
vyzývame veriteľov, aby správcovi oznámili číslo účtu a IBAN, na ktorý sa má výťažok poukázať. JUDr.
Kamil Beresecký, SKP úpadcu

K007083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
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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zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v
konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2210/S,
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, pod sp. zn.: 2R 8/2015
Dátum a čas konania zasadnutia veriteľského výboru: 23.3.2017, o 11:30 hod.
Miesto konania zasadnutia veriteľského výboru: Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, 6. posch.
(veľká zasadacia miestnosť Sympatia Legal, s.r.o.)
Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, 3910
Zwettl, Rakúska republika reg. č. FN 36924 a, zast. na základe plnej moci advokátskou kanceláriou
Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B, Bratislava 821 09, IČO: 47256834, zápis v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 102216/B, v mene ktorej koná JUDr. Jana
Habánová, konateľ a advokát
2. Člen veriteľského výboru: INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO:
17 320 429, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 1220/B, zast. na
základe plnej moci advokátskou kanceláriou RASLEGAL, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, Bratislava 81102,
IČO: 36 855 561, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49724/B,
v mene kt. koná JUDr. Slavomír Rabatin, konateľ a advokát
3. Správca úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom kancelárie Horná
23, 974 01 Banská Bystrica, S 1140
Program zasadnutia veriteľského výboru
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Oboznámenie sa a rozprava o Žiadosti o odplatný súhlas s napojením na inžinierske siete spoločnosti
EAST real & consulting s.r.o., so sídlom na ulici Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 36 487 686 zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro,
vložka číslo: 108514/B (ďalej aj len ako „EAST real & consulting s.r.o.“) zo dňa 27.02.2017, ktorá bola
doručená Správcovi dňa 03.03.2017, ktorou spoločnosť EAST real & consulting s.r.o. ako vlastník
nehnuteľností (pozemkov) zapísaných na liste vlastníctva č. 4809 vedenom Okresným úradom Banská
Bystrica, katastrálnym odborom pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie
Radvaň (nehnuteľnosti v lokalite Suchý Vrch) požiadala Správcu o udelenie súhlasu s pripojením sa k
inžinierskym stavbám zapísaným do súpisu majetku všeobecnej podstaty za jednorazovú odplatu vo výške
150.000 EUR;
3. Uloženie odporúčania správcovi úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, JUDr. Matúš Boľoš, správca so
sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, S 1140;
4. Rôzne/Záver
K bodu 1 programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, pričom skonštatoval, že:
·
·
·
·

zvolávateľom veriteľského výboru je predseda veriteľského výboru,
boli splnené formálne náležitosti spojené so zvolaním veriteľského výboru,
na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní dvaja jeho členovia (dvaja z troch členov veriteľského výboru)
a teda, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný na prerokovanie bodov stanovených v jeho programe,
na zasadnutí je okrem členov veriteľského výboru prítomný správca.

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 2 programu:
Prítomní sa opätovne zaoberali problematikou inžinierskych sietí v lokalite Suchý vrch zapísaných do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, sídlo: Námestie
SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 2210/S a ktorých časť (inžinierskych sietí) sa nachádza na (i) pozemkoch vo vlastníctve
spoločnosti EAST real & consulting, s.r.o., sídlo: Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36
487 686, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 108514/B, (ii)
pozemkoch zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty a (iii) pozemkoch zapísaných do súpisu
majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz
3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, reg. č. FN 36924 a. Prítomní sa zaoberali najmä Žiadosťou o odplatný súhlas
s napojením na inžinierske siete spoločnosti EAST real & consulting s.r.o. ., v súvislosti s ktorou prebehla rozprava
medzi prítomnými.
K bodu 3 programu:
Predseda veriteľského výboru dal hlasovať o prijatí uznesenia o udelení odporúčania správcovi V A V invest, s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, JUDr. Matúšovi Boľošovi,
so sídlom kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1140, týkajúceho sa výšky
jednorazovej odplaty v nasledujúcom znení:
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelárie na ulici Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1140, odporúčanie, aby požadoval väčšiu jednorazovú odplatu ako je
uvedená v Žiadosti o odplatný súhlas s napojením na inžinierske siete, a to minimálne vo výške
200.000,-EUR a zároveň, aby boli splnené nasledovné podmienky:
- k vysporiadaniu záväzkov z tohto právneho vzťahu musí dôjsť najneskôr do konania 1. pojednávania vo
veci konkurzného konania na majetok dlžníka East real & consulting, s.r.o. , IČO: 50031457, sídlo: Diaľničná
cesta 24, 903 01 Senec , konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 4K/10/2017, ktorého dátum
a čas bude zverejnený v Obchodnom vestníku
- East real & consulting, s.r.o. , IČO: 50031457, sídlo: Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec vyhlási v Čestnom
prehlásení, že tento právny úkon nie je v rozpore s účinkami začatia konkurzného konania uvedené v § 14 ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
Členovia veriteľského výboru následne pristúpili k hlasovaniu o navrhovanom uznesení, ktorého výsledok je
nasledovný:
Za hlasovali: 2 hlasy
Proti hlasovali: 0 hlasov
Hlasovania sa zdržalo: 0 hlasov
Veriteľský výbor na základe vykonaného hlasovania prijal Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:
Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na Námestie SNP 3,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelárie na ulici Horná 23, 974
01 Banská Bystrica, značka správcu: S 1140, odporúčanie, aby požadoval väčšiu jednorazovú odplatu ako je
uvedená v Žiadosti o odplatný súhlas s napojením na inžinierske siete, a to minimálne vo výške
200.000,-EUR, a zároveň, aby boli splnené nasledovné podmienky:
- k vysporiadaniu záväzkov z tohto právneho vzťahu musí dôjsť najneskôr do konania 1. súdneho
pojednávania vo veci konkurzného konania na majetok dlžníka East real & consulting, s.r.o. , IČO: 50031457,
sídlo: Diaľničná cesta 24, 903 01 Sene , konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 4K/10/2017,
ktorého dátum a čas bude zverejnený v Obchodnom vestníku
- East real & consulting, s.r.o. , IČO: 50031457, sídlo: Diaľničná cesta 24, 903 01 Senec vyhlási v Čestnom
prehlásení, že tento právny úkon nie je v rozpore s účinkami začatia konkurzného konania uvedené v § 14 ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
K bodu 4 programu:
Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok
alebo návrhov vo veci. Členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy
alebo pripomienky.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda o 11:45 hod.
V Bratislave dňa 23.3.2017

_______________________________________
Predseda veriteľského výboru
Waldviertler Sparkasse Bank AG
zast. na základe plnej moci Sympatia Legal, s.r.o.
JUDr. Jana Habánová, konateľ a advokát

K007084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MART - KART, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 26, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/49/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/49/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca konkurznej podstaty úpadcu MART-KART s.r.o. v konkurze, Bezručova 26, 085 01 Bardejov, IČO:
36 479 764, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“)
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli dňa 22.02.2017 do
kancelárie správcu doručené nasledovné prihlášky nezabezpečených pohľadávok :
Číslo pohľadávky: 36, veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420
– prihlásená suma 99.881,85 Eur
Číslo pohľadávky: 37, veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420
– prihlásená suma 255,63 Eur
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
JUDr. Marián Novikmec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kuczmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 263, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 16
iná majetková hodnota
popis
48,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 48,00 EUR
deň zapísania majetku
20.12.2016
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 17
iná majetková hodnota
popis
48,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 48,00 EUR
deň zapísania majetku
23.01.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

Súpisová zložka majetku č. 18
iná majetková hodnota
popis
55,00 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 55,00 EUR
deň zapísania majetku
21.02.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-
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Súpisová zložka majetku č. 19
iná majetková hodnota
popis
55,75 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 55,75 EUR
deň zapísania majetku
21.03.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K007086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 13
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac február 2017 súpisová hodnota: 55,75€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu

K007087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Katonová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždaňa 310, 044 11 Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/60/2015 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/60/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: Margita Katonová, nar. 16.04.1956, bytom Ždaňa 310, 044 11
Ždaňa v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn. 26K/60/2015 týmto zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota:
P.č.

Druh
SZM

Popis

Hodnota
EUR

2

IMH

Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou za
362,17
mesiac február 2017

v

K007088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 28 K 6/2013
úpadca: Pozemné stavby Púchov, s.r.o., Svätoplukova 1733, PSČ: 020 01 Púchov, IČO: 31629733

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 21.3.2017 o 15,00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
21.3.2017;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 20.03.2017
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 20.3.2017
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
Výbošteková – právnik oddelenia – písomné hlasovanie zo dňa 21.03.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Udelenie súhlasu/nesúhlasu s návrhom dlžníka úpadcu
3. Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní štyria z piatich členov.

Správca emailom zo dňa 16.3.2017 zaslal predsedovi VV žiadosť o prijatie/neprijatie mimosúdneho návrhu na
uzatvorenie súdneho zmieru v konaní 14Cb/160/2015 vedenom na Okresnom súde Považská Bystrica vo vzťahu k
pohľadávkam voči dlžníkovi LOJZO REAL, s.r.o. v hodnote 132.600 €, a to zaplatením sumy 300,00 € zo strany
LOJZO REAL, s.r.o.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Udelenie súhlasu/nesúhlasu s návrhom dlžníka úpadcu
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava ako predseda veriteľského výboru v konkurznej
veci č. k. 28 K 6/2013 úpadcu Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov,
IČO: 31 629 733 predložila veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné stavby
Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 udeľuje správcovi nesúhlasiť
s návrhom Dlžníka LOJZO REAL, s.r.o. s ponúknutou cenou za späťvzatie návrhu vo veci 14 Cb/160/2016 v sume
300,00 € a ďalej uvedenú pohľadávku úpadcu vymáhať súdnou cestou, pričom správca bude i naďalej
postupovať pri vymáhaní pohľadávky postupovať s odbornou starostlivosťou.

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 2
PROTI: 2
ZDRŽAL: 0

Uznesenie č. 1: nebolo prijaté.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Trenčín.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prílohy:

1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
21.3.2017;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 20.03.2017
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 20.3.2017
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
Výbošteková – právnik oddelenia – písomné hlasovanie zo dňa 21.03.2017

V Bratislave, dňa 21.03.2017

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

K007089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aqua Mineral s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 292 163
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/52/2013 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/52/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o doručení prihlášky pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Aqua Mineral s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44 292 163,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/52/2013, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 308
Veriteľ: Obec Santovka, Parková 2, SantovkA, IČO: 00307432
Celková prihlásená suma: 399,72 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 309
Veriteľ: Obec Santovka, Parková 2, SantovkA, IČO: 00307432
Celková prihlásená suma: 41,25 €

V zmysle ustanovení § 32 ods. 2, 3 a 7 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, je prípadné popretie
pohľadávok iným veriteľom účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne, ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte uhradená suma (kaucia) 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou.
Kauciu je možné uhradiť na bankový účet číslo 1200076477/8320, IBAN: SK48 8320 0000 0012 0007 6477, SWIFT:
JTBP SK BA., variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, 27.03.2017
JUDr. Peter Vrábel, správca

K007090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Balčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Malý Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov .
Miesto Konania: Sídlo správcu M.R.Štefánika 2673/212/ A,093 00 Vranov nad Topľou .
Termín konania: 24.03.2017
Začiatok konania: 09.00 hod.
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: JUDr.Michal Jakubek,správca úpadcu.
Zoznam prítomných veriteľov: žiadný veriteľ
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
4. Voľba zástupcu veriteľov, v zmysle § 107 ods.2 ./ZKR
5. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č.7/2005 Z.z.ZKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Rôzne a záver.
JUDr.Michal Jakubek, správca úpadcu Zlata Balčáková, nar.16.08.1962,trvale bytom Malý Šariš 104,08001
Prešov zvolal 1.schôdzu veriteľov na deň 24.3.2017 o 09.00 hod .ktoré zvolanie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č.30/2017 zo dňa 13.02.2017.
Predseda schôdze konštatoval, že v zmysle ZKR prvá schôdza veriteľov nie je uznášania schopná, nakoľko
schôdze sa nezúčastnil žiaden z veriteľov.
Na základe uvedeného 1.schôdzu veriteľov o 09.05 hod, ukončil.
Správca poukazuje, že na základe uvedených skutočnosti a v zmysle § 39 ZKR pôsobnosť veriteľského výboru až
do riadneho zvolania veriteľského výboru vykonáva súd.
Vranov nad Topľou 24.03.2017
JUDr.Michal Jakubek, správca
predseda 1.schôdze veriteľov

K007091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Györiová Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská ulica 42 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2016 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964, bydliskom
Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 a ods. 4 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zvolávam prvú schôdzu veriteľov na deň 21.06.2017 o 10:00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii
správcu
na
adrese:
Šrobárova
186/9,
914
51
Trenčianske
Teplice,
SR.
Program
rokovania
prvej
schôdze
veriteľov:
1.
Otvorenie
schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania, o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a
vykonaných
úkonoch,
najmä
o
stave
súpisu
a
zoznamu
pohľadávok
3.
Voľba
jedného
zástupcu
veriteľov
(§
107
ods.
2
ZKR)
4.
Rozhodovanie
o
výmene
správcu
(§
36
ods.
1
ZKR)
5.
Rôzne,
záver
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; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. V prípade, ak zástupca zastupuje veriteľa na schôdzi veriteľov, je potrebné, aby
plnomocenstvo obsahovalo plnú moc (originál, resp. overenú kópiu) aj na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi
veriteľov. V prípade zamestnanca, ktorý zastupuje na schôdzi veriteľov svojho zamestnávateľa ako veriteľa, je
potrebné predložiť zo strany zamestnanca príslušné poverenie (originál, resp. overenú kópiu). Pri prezentácii je
potrebné,
aby
sa
veritelia,
príp.
zástupcovia
preukázali
dokladom
totožnosti.
JUDr. Mária Bustinová, správca
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K007092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 280, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1984
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/53/2016 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/53/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: Peter Sokol nar.: 1.3.1984, bytom č. 280, 951 71 Velčice v súlade s § 34 ods. 1 a nasl.
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca konkurznej podstaty týmto zvoláva
schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2017 o 11:00 hod. na adrese Prievozská 4, 821 09 Bratislava,
(Apollo Buisness Center II, blok B, VI. posch.)
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Hlasovanie o výmene správcu
4. Správa o činnosti správcu o stave konkurzu
5. Voľba zástupcu veriteľov podľa §37 ZKR
6. Diskusia
7. Záver
Týmto žiadam Veriteľov úpadcu o účasť na zvolanej schôdzi veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K007093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mazanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Nové Zámky 23. 3. 2017
V konkurznom konaní úpadcu: Denisa Mazanová, nar. 6. 3. 1974, M. R. Štefánika 51, 940 02 Nové Zámky,
vedenej Okresným súdom Nitra pod spisovou značkou 31K/26/2016 mi bol doručený návrh konečného rozvrhu
výťažku zo dňa 17. 3. 2017.
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V stanovenej lehote ako príslušný orgán (zástupca veriteľov) schvaľujem predložený konečný rozvrh výťažku, a to
v celom jeho rozsahu.
Henrieta Rimárová, zast. Mgr. RNDr. Mária Zacharová, PhD.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 280, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1984
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/53/2016 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/53/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 z 29. mája
2000. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Peter Sokol, nar.:
1.3.1984, bytom č. 280, 951 71 Velčice (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra
32K/53/2016 zo dňa 4.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 44/2017 dňa 3.3.2017. Dňom
4.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949
68 Nitra, Slovenská republika k číslu konania 32K/53/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: Podunajská
konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 32K/53/2016 S 1645.Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie,
a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených
v prihláške podľa ZoKR.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra, No. 32K/53/2016 dated
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trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra, No. 32K/53/2016 dated
4.3.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Peter Sokol, date of birth: 1.3.1984, č. 280, 951 71
Velčice. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 44/2017 on 3.3.2017
Bankruptcy was declared on 4.3.2017. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act
(hereinafteronly „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy prodecure in one original to the Okresný súd Nitra (District court
Nitra), seated Štúrova 9, 949 68 Nitra, to the No.: 32K/53/2016 and in one original to the bankruptcy trustee to the
adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, to the No. 32K/53/2016
S 1645.The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause
of the claim, ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of teh insterests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depen on
the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the applicaton of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form inclue a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the
account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Saovak Republic
a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the
website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or
registered office in another EU Member State than the Slvoak Republic must proceed according the Council
Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Any application of claims that will not fulfill the requirements
stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be
attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K007095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černická Paula, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4860/9 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/46/2016 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/46/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní oneskorene prihlásených pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
V zmysle § 31 ZKR boli do zoznamu pohľadávok dňa 27.03.2017 zapísané nasledovné pohľadávky, ktoré boli
prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31335004, celková suma
645,91 EUR, z toho istina 612,78 EUR, a úroky 33,13 EUR.
V Humennom, 27.03.2017
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD. - správca
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K007096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 280, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1984
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/53/2016 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/53/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 32K/53/2016 zo dňa 27.02.2017 bola Podunajská konkurzná k.s. so
sídlom 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808 ustanovená za správcu úpadcu: Peter Sokol, nar.: 1.3.1984,
bytom č. 280, 951 71 Velčice.
Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 32K/53/2016 S 1645 možno nazrieť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch, vždy v čase od 09:30 do 11:00 od 13:30 do 15:30. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle: +421908257312,
alebo na mailovej adrese: rolanddiosi@gmail.com
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K007097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hlaváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 3497/12, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/48/2016 S1685
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/48/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu Jana Hlaváčová, nar. 10.08.1970, trvale bytom: Kúpeľná 3497/12,
921 01 Piešťany, občan SR, č.k. 36K/48/2016, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
09.05.2017 o 10:00 hod., v sídle správcu na adrese: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava (1. poschodie),
s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

otvorenie schôdze veriteľov
správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
hlasovanie veriteľov o výmene správcu konkurznej podstaty
voľba zástupcu veriteľov
rôzne, záver

Veriteľ, resp. jeho zástupca sa prezentuje dokladom totožnosti a dokladom preukazujúcim právo konať za veriteľa
prihlásenej pohľadávky.

Trnavský správcovský dom, k.s. správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár
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K007098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 3/2017
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: Tibor Gažovič, narodený
18.01.1965, trvale bytom Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava, (ďalej len „úpadca“) Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 4K/3/2017 zo dňa 10.3.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: Tibor Gažovič, born 18.01.1965, domiciled Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava, (hereinafter only „the
Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava, No. 4K/3/2017 dated
10th March 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 18.3.2017.
The bankruptcy was declared on 18th March 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 4K/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: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 4K/3/2017.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

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
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zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
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 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).
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 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).
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 ZKR).

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

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 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K007099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Šmigura– JARO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 56, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2013 S 1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu Ing. Jaroslav Šmigura, nar. 01.08.1957, trvale
bytom 949 05 Nitra, Novozámocká 56.
Zostatok na bežnom účte ku dňu 27.03.2017 je v sume 0,- €

V Nových Zámkoch, dňa 27.03.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K007100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 280, 951 71 Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.3.1984
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/53/2016 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/53/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Peniaze, právny dôvod: finančná hotovosť patriaca Úpadcovi, súpisová hodnota: 3.370,07,-EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K007101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu :
JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Tibor Gažovič, narodený 18.01.1965, trvale bytom Hodálova 468/8, 841 04
Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť
do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
02/54775346.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K007102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidrik Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďanová 123, 038 42 Ďanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marian Ďurana, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Fidrik Peter v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Žiline sp. zn. 2K/11/2016 v súlade so záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu
vyhlasuje verejné ponukové konanie na odpredaj majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 160/2016 zo dňa 18.08.2016, a to: Kia cee'd, r.v. 2008, 1,4 CVVT, Vin
U5YFF52128L046966, šedá metalíza, v súpisovej hodnote 2.000,-Eur za nasledovných podmienok:
Podmienky speňažovania:
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Marian Ďurana, PhD., správca, Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: "PONUKA-Fidrik-NEOTVÁRAŤ", v lehote na predkladanie ponúk,
ktorá sa určuje na 20 ( dvadsať ) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a uplynie posledný deň lehoty o 15:30 hod. Ponuky, ktoré nebudú
doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím
lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
2. návrh kúpnej ceny (výšku ponúknutej odplaty), ktorá bude splatná pri podpise kúpnej zmluvy,
3. podpis záujemcu.
Prílohou ponuky bude kópia dokladu totožnosti pri fyzickej osobe alebo iného relevantného dokladu
preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby a pri právnickej osobe originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného zákonného registra preukazujúceho existenciu spôsobilosti na práva a
povinnosti právnickej osoby a doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu vo výške minimálne 30% z kúpnej ceny, a to
na účet SK91 1100 0000 0029 3417 4273
Ponuky, ktoré nebudú mať určené náležitosti je správca oprávnený vyradiť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v kancelárii správcu, najneskôr však v lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Za víťaznú
ponuku správca určí tú, v ktorej záujemca ponúkne najvyššiu výšku ponúknutej odplaty.
Následne správca spíše o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk zápisnicu, ktorú predloží veriteľskému orgánu. So
záujemcom, ktorý predloží najlepšiu ponuku správca uzatvorí príslušnú kúpnu zmluvu. V prípade, ak víťazný
záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu v poradí, ktorý predložil najvyššiu ponuku. V
prípade neúspechu ponukového konania požiada správca príslušný veriteľský orgán o uloženie ďalšieho pokynu.
Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky.
Bližšie informácie poskytne správca každému záujemcovi v prípade, že o to požiada správcu telefonicky alebo
e-mailom na adrese judr.durana@gmail.com.

K007103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Remenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 9/1261, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky
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31

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 12/2016

32

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 01/2017

33

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 02/2017

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K007104
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Deň zapísania majetku pod č.44 do všeobecnej podstaty:

27.03.2016

Číslo súpisovej zložky: 44
Typ súpisnej zložky majetku:

peňažná pohľadávka
Opis súpisovej zložky: nespotrebovaný preddavok na činnosť správcu v zmysle
Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, č.k. 4K/35/2016 zo dňa 13.02.2017

Spoluvlastnícky podiel :
súpisová hodnota:

1/1
753,81

V Bratislave, dňa 27.03.2017

MK Recovery, k.s., správca

K007105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Datakabinet, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 100 385
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/5/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao 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”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Datakabinet,
s.r.o., so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO: 46 100 385 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40K/5/2017 zo dňa 17.03.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
Datakabinet, s.r.o., so sídlom Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, IČO: 46 100 385, Slovak republic, (hereinafter
the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40K/5/2017, dated
as of March, 2017, the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený dňa 25.03.2017.
The Bankruptcy on the Debtor’s estate was declared on 25th March of 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd. 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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svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako
v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom
konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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

K007106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I, Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 č. 8K/67/2014 – 113, 1114236709, zo dňa 16.1.2015, zverejneným
v obchodnom vestníku OV 15/2015, deň vydania 23.1.2015, súd otvoril malý konkurz a ustanovil ma za správcu
dlžníkovi : Andrej Hupka, nar. 26.07.1990, bytom Zuby 450/9, 900 21 Svätý Jur
Odo dňa vyhlásenia konkurzu správca zisťoval majetok úpadcu, tento zapisoval do súpisových zložiek majetku
všeobecnej podstaty a v súčinnosti s oprávneným orgánom speňažil. Nakoľko správca nemá vedomosť o ďalšom
majetku úpadcu, než len o tom, ktorý je zapísaný v súpisových zložkách majetku všeobecnej podstaty pod č. 1 až
43, ktorý bol postupne zverejňovaný v obchodnom vestníku, po speňažení majetku všeobecnej podstaty, v súlade s
ustanovením § 98 ods. 1, podľa § 101 ods. 1, ZKR, zverejňuje rozvrh výťažku a lehotu 20 dní na jeho schválenie.
V konaní neprebieha žiaden spor o určení pohľadávok ani spor, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu. Proces rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol začatý zostavením zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate. V obchodnom vestníku OV 34/2017, K 003625 zo dňa 17.2.2017 správca zverejnil oznam o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov. Po uplynutí lehoty na podanie námietok poradia pohľadávky proti
podstate, počas ktorej nikto z oprávnených osôb námietky nepodal, správca vypracoval konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty a tento predložil zástupcovi veriteľov Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 09
Bratislava, IČO 00 151 653 pred jeho zverejnením, ako oprávnenému orgánu, na schválenie. Okrem finančných
čiastok zverejňovaných v obchodnom vestníku správca u úpadcu zistil hnuteľné veci, ktoré sú zapísané do
súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty č. 5 až 17 a č.19 až č.22 . Ich zápis bol zverejnený v obchodnom
vestníku č. OV 77/2015 zo dňa 23.4.2015. a č. OV 60/2015 zo dňa 27.3.2015.
Zástupca veriteľov ku každej z hnuteľných vecí uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie. Správca podľa
záväzného pokynu vykonal na každú hnuteľnú vec ponukové konanie a vyhlásenia jednotlivých kôl ponukového
konania zverejňoval v obchodnom vestníku. Po skončení lehoty na predkladanie ponúk správca vyzval zástupcu
veriteľov na využitie práva zúčastniť sa na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk. Po otvorení obálok
a vyhodnotení ponúk správca informoval zástupcu veriteľov o obsahu obálok, splnení podmienok ponukového
konania a jednotlivých ponukách kúpnej ceny na predmet speňažovania. Pred uzatváraním kúpnych zmlúv si
správca vypýtal od zástupcu veriteľov schválenie na uzavretie. V čase otvorenia malého konkurzu bol úpadca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca vypýtal od zástupcu veriteľov schválenie na uzavretie. V čase otvorenia malého konkurzu bol úpadca
zamestnaný v obchodnej spoločnosti : LiVi, s.r.o., Zuby 9, 900 21 Svätý Jur, IČO : 47 375 787. Zamestnávateľ
poukazoval zrážky zo mzdy za jednotlivé mesiace na účet úpadcu.
Všetok majetok zapísaný v súpisových zložkách č. 1 až 43 bol speňažený. Celkovo predstavuje speňažená suma
majetku všeobecnej podstaty sumu 7 340,66 Eur.
Jeden z veriteľov prihlásil svoju pohľadávku so zabezpečovacím právom : HOME CREDIT Slovakia, a. s. Teplická
147, Piešťany, IČO : 36234176. Predmet zabezpečovacieho práva : Úžitkový automobil FORD RANGER diesel, rok
výroby 4.5.2006, dátum uvedenia do prevádzky 22.2.2012, súpisová hodnota 5 750,-Eur, celková zistená suma
pohľadávky veriteľa 8 326,66 Eur, z toho v poradí iná pohľadávka v sume 8 196,70 Eur a v poradí podriadená
pohľadávka 129,96 Eur.
Podľa záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa, bola hnuteľná vec speňažovaná v ponukovom konaní, jednotlivé
kolá ponukového konania boli zverejňované v obchodnom vestníku. Výťažok zo speňaženia hnuteľnej veci je suma
2 720,-Eur. Vo zvyšnej časti 5476,7 Eur sa veriteľ uspokojuje z výťažku všeobecnej podstaty.
II, Rozvrhová časť
Z výťažku všeobecnej podstaty 7 340,66 Eur, po odpočítaní sumy pohľadávok proti všeobecnej podstate 1 125,97
Eur, ktoré správca priradil k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty č. 1 až č. 43, je na rozdelenie medzi
„prihlásených“ veriteľov so zistenými pohľadávkami určená suma 6 214,69 Eur, ktorú správca navrhol rozdeliť
pomerne podľa výšok zistených celkových súm prihlásených a zistených pohľadávok v poradí iná pohľadávka.
Veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a. s. Teplická 147, Piešťany, IČO : 36234176 v časti pohľadávky zistenej ako
podriadená pohľadávka vo výške 129,96, Eur môže byť podľa § 95 ods. 3 ZKR uspokojený až po uspokojení
ostatných veriteľov, u ktorých boli zistené pohľadávky v poradí iná pohľadávka.
Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty :

Veriteľ
1, Consumer Finance Holding, a. s. IČO 35923130
2, Diners Club CS, s.r.o. IČO 35757086
3, Home Credit Slovakia a.s.
4, Slovenská sporiteľňa a. s. IČO 00151653
5, ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, IČO 36867594
6, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, IČO 00585441
7, PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO 357927752
spolu

Navrhnutá suma
397,71
418,46
1019,13
2962,7
767,99
17,19
631,51
6214,69

JUDr. Bohumír Bláha, správca

K007107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK0675000000004023087354 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 02/2017

V Nitre, dňa 24.03.2017

Eur

282,91 €

282,91 €

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K007108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Švihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeladice 147, 951 03 Čeladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2014 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Úpadkyňa: Monika Švihelová, nar. 14.02.1975, bytom Čeľadice 147, 951 03 Čeľadice, sp. zn. 32K/47/2014,
správca G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

4) Iná majetková hodnota

Por. č. Popis
73
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 03/2016.
74
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 04/2016.
75
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 05/2016.
76
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 06/2016.
77
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 07/2016.
78
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 08/2016.
79
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 09/2016.
80
Peňažné prostriedky poukázané na účet úpadkyne zriadený na účel konkurzného konania za obdobie 10/2016.

V Leviciach dňa 27.03.2017

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K007109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Bruchter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.5.1982

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. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2015 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení 1.kola verejného ponukového konania

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky ako správca úpadcu Radovan Bruchter, dátum
narodenia 25.05.1982, bytom Zdravotnícka 622/4, 941 48 Podhájska v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a záväzného pokynu príslušného orgánu vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku úpadcu uvedeného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou
zložkou č. 7, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 221/2016 zo dňa 18.11.2016 s nasledovnými
podmienkami:

Predmet verejného ponukového konania:

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Agro Jasenie, s. r. o., Mlynište 130, 976 75 Jasenie, IČO: 46 514
465 vo výške 50% základného imania, súpisová hodnota 152 656,- €, súp. zl. 7, majetok tretej osoby nadobudnutý
na základe neúčinného právneho úkonu – Ľudmila Bruchterová, Jasenie 130.

1. Ponukové konanie končí dňa 26.4.2017 o 11.00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 12,30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové
Zámky. Víťaznému záujemcovi bude oznámený výsledok do 5 dní od skončenia ponukového konania.
2. Minimálna ponúknutá kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty majetku, t.j. 152.656 €.
3. Každý záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 5.000 € v prospech účtu zriadeného pre účely tohto
konkurzného konania, IBAN: SK55 0200 0000 0035 6562 8456
4. Záujemca v predkladanej ponuke uvedie minimálne nasledovné údaje:
o v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia; v prípade právnickej osoby
názov, sídlo, IČO a DIČ, pokiaľ bolo záujemcovi (fyzickej aj právnickej osobe pridelené)
o bankové spojenie
o telefonický, prípadne e-mailový kontakt
o predkladanú ponuku s uvedením sumy, ktorú záujemca ponúka za kúpu predmetu ponukového
konania ako celku
o dátum a podpis záujemcu
o ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku.

1. Záujemca je povinný spolu s ponukou predložiť doklad preukazujúci zloženie zábezpeky.
2. Podpis záujemcu na ponuke musí byť úradne osvedčený, v prípade záujemcu – právnickej osoby doložený
aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, pokiaľ je záujemca zastúpený inou osobou,
podpis na plnomocenstve musí byť rovnako úradne osvedčený.
3. Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní doručiť osobne alebo poslať na adresu: JUDr. Ing. Petra
Štofková, správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky a označiť ich nasledovne: 31K/39/2015 Ponukové
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štofková, správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky a označiť ich nasledovne: 31K/39/2015 Ponukové
konanie Radovan Bruchter - NEOTVÁRAŤ!.
Doručené ponuky sú pre záujemcov záväzné. Doručenú ponuku už nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť
a záujemca je ňou viazaný. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade doručenia
viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti
a v ktorej je ponúknutá cena za odkúpenie predmetu ponukového konania najvyššia.
Na ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať.
Záujemcovia vo svojich ponukách ponúknu kúpnu cenu za celý predmet kúpy.
Otváranie obálok bude prebiehať v kancelárii správcu. Každý záujemca, ktorý v lehote predložil svoju
ponuku a zástupca veriteľov – Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. má právo sa zúčastniť otvárania
obálok.
Zástupca veriteľov – Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. má právo posúdiť výšku navrhovanej
kúpnej ceny záujemcu, ktorý predloží svoju ponuku a udeliť správcovi záväzný pokyn na uzatvorenie zmluvy
o prevode obchodného podielu so záujemcom s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou alebo odmietnuť
ponuky, a to aj bez udania dôvodu.
Úspešným záujemcom sa stane ten záujemca, ktorý predložil najvyššiu platnú ponuku kúpnej ceny za celý
predmet ponukového konania a ktorého schváli zástupca veriteľov. K uzavretiu zmluvy o prevode
obchodného podielu je potrebný záväzný pokyn zástupcu veriteľov.
Neúspešným účastníkom ponukového konania bude zábezpeka vrátená do troch pracovných dní po
rozhodnutí zástupcu podľa predchádzajúceho bodu.
V prípade úspešného záujemcu bude uhradená zábezpeka započítaná oproti kúpnej cene za predmet kúpy.
V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v súlade so
svojou ponukou, ním zložená zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty v celom rozsahu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo neprimerane nízku ponuku, pričom
svoj postup písomne odôvodní zástupcovi veriteľov.
Táto súťaž nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a nie je
verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K007110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A - DEMO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1, 951 31 Močenok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 274 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, reštrukturalizačný správca dlžníka: A - DEMO, s.r.o., Topoľová 1, 951 31 Močenok, IČO: 36
274 321 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Školskej 3, 949 01 Nitra,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.:
037/65 12 745.
Mgr. Ladislav Barát, správca
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K007111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Kapustová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ortútska 114/28, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.1.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K27/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K27/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo
súpis.
Stav
hnuteľnej Výlučné
položky
Popis hnuteľnej veci
veci
úpadcu
majetku
Peňažné prostriedky na účte v bankovom
1/1
1
ústave
Deň zápisu: 9.3.2017
Deň zaradenia: 9.3.2017
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

vlastníctvo

Súpisová
majetku
v€
500,00

hodnota

Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo súpis. položky
majetku
2

Popis hnuteľnej veci

Obdobie

Príjem zo zamestnania

09.03.17

Výlučné vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota majetku
v€
1008,75

Deň zápisu: 9.3.2017
Deň zaradenia:9.3.2017
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

K007112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 13, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 441 074
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2013 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Akadémia vzdelávania o.z., Jarná 13, 010 01 Žilina, IČO: 00 441 074 týmto v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok zapísal 20.3.2017 do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky veriteľa:

JELMA, s.r.o., Čemernianska 57/45, Vranov nad Topľou, IČO: 47 101 512, v celkovej prihlásenej sume 2.296,- €.

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

69

Obchodný vestník 63/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.03.2017

JUDr. Dušan Paulík, správca

K007113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Peňažné
prostriedky
na
bankovom
účte
konkurznej
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
495,22
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

podstaty
1/1
EUR
27.03.2017

2. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
02/2017
poukázaná
RUŽINOVSKÁ POLIKLINIKA, A.S. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 375,69 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 27.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K007114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K34/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SSIM, a.s., Košice., so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31 702 627 a do funkcie správcu bol ustanovený
Ing. Milan Polončák PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12 Košice, zn. správcu S1287. Správca úpadcu v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod spis. zn. 30K/34/2016, týmto oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie na popretie pohľadávok podľa § 32 ods. 7 písm. b) zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu číslo
IBAN: SK18 1100 0000 0029 48036402 vedený v Tatra banka, a. s. bola pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Ing. Milan Polončák, PhD. správca

K007115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Robert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jadrová 3226/7, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 6K/10/2017 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/10/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Mgr. Norbert Nagy, nar. 22.07.1972, bytom Jadrová 3226/7, 821 02
Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na
Odborárskom námestí 3, vchod z ulice Májkova 3, v Bratislave a to v úradných hodinách počas pracovných dní od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na marek.glemba1@gmail.com.
V Bratislave dňa 24.03.2017
JUDr. Marek Glemba, správca

K007116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

I, Všeobecná časť
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Uznesením Okresného súdu Bratislava 1 č. 8K/67/2014 – 113, 1114236709, zo dňa 16.1.2015, zverejneným
v obchodnom vestníku OV 15/2015, deň vydania 23.1.2015, súd otvoril malý konkurz a ustanovil ma za správcu
dlžníkovi : Andrej Hupka, nar. 26.07.1990, bytom Zuby 450/9, 900 21 Svätý Jur
Odo dňa vyhlásenia konkurzu správca zisťoval majetok úpadcu, tento zapisoval do súpisových zložiek majetku a
v súčinnosti s oprávneným orgánom speňažil. Nakoľko správca nemá vedomosť o ďalšom majetku úpadcu, než len
o tom, ktorý je zapísaný v súpisových zložkách majetku všeobecnej podstaty pod č. 1 až 43, a oddelenej podstaty
pod č. 1, ktorý bol postupne zverejňovaný v obchodnom vestníku, po speňažení majetku podstát, v súlade s
ustanovením § 97 ods. 1, zverejňuje rozvrh výťažku oddelenej podstaty a lehotu 20 dní na jeho schválenie.
V konaní neprebieha žiaden spor o určení pohľadávok ani spor, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu. Proces rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bol začatý zostavením zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate. V obchodnom vestníku OV 34/2017, K 003628 zo dňa 17.2.2017 správca zverejnil oznam o
zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť návrh rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty pre zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a. s. Teplická 7434/147, IČO : 36234176. Po uplynutí
lehoty na podanie námietok poradia pohľadávky proti podstate, počas ktorej nikto z oprávnených osôb námietky
nepodal, správca vypracoval konečný rozvrh z oddelenej podstaty a tento predložil zabezpečenému veriteľovi pred
jeho zverejnením, ako oprávnenému orgánu, na schválenie.
Zabezpečený veriteľ uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie hnuteľnej veci – predmetu zabezpečovacieho
práva : Úžitkový automobil FORD RANGER diesel, rok výroby 4.5.2006, dátum uvedenia do prevádzky 22.2.2012,
súpisová hodnota 5 750,-Eur spôsobom zorganizovania ponukového konania podľa § 92 ods. 1, písm. d ZKR.
Celková zistená suma pohľadávky veriteľa bola v celkovej výške 8 326,66 Eur, z toho v poradí iná pohľadávka
8 196,70 Eur a v poradí podriadená pohľadávka 129,96 Eur.
Správca podľa záväzného pokynu zorganizoval ponukové konanie a vyhlásenie jednotlivých kôl ponukového
konania zverejňoval v obchodnom vestníku. Po skončení lehoty na predkladanie ponúk správca umožnil
zabezpečenému veriteľovi zúčastniť sa na otváraní obálok a vyhodnocovaní ponúk. Po otvorení obálok
a vyhodnotení ponúk správca informoval zabezpečeného veriteľa o obsahu obálok, splnení podmienok ponukového
konania a ponuke kúpnej ceny na predmet speňažovania. Pred uzatvorením kúpnej zmluvy si správca vypýtal od
zástupcu veriteľov schválenie na jej uzavretie. Výťažok zo speňaženia hnuteľnej veci je suma 2 720,-Eur. Vo
zvyšnej časti 5476,7 Eur sa veriteľ uspokojuje z výťažku všeobecnej podstaty. Všetok majetok všeobecnej podstaty
zapísaný v súpisových zložkách č. 1 až 43 bol speňažený. Celkovo predstavuje speňažená suma majetku
všeobecnej podstaty sumu 7 340,66 Eur.
II, Rozvrhová časť
Z výťažku všeobecnej podstaty 7 340,66 Eur, po odpočítaní sumy pohľadávok proti všeobecnej podstate 1 125,97
Eur, ktoré správca priradil k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty č. 1 až č. 43, je na rozdelenie medzi
„prihlásených“ veriteľov so zistenými pohľadávkami určená suma 6 214,69 Eur, ktorú správca navrhol rozdeliť
pomerne podľa výšok zistených celkových súm prihlásených a zistených pohľadávok v poradí iná pohľadávka.
Veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a. s. Teplická 147, Piešťany, IČO : 36234176 v časti pohľadávky zistenej ako
podriadená pohľadávka vo výške 129,96, Eur môže byť podľa § 95 ods. 3 ZKR uspokojený až po uspokojení
ostatných veriteľov, u ktorých boli zistené pohľadávky v poradí iná pohľadávka.
Zabezpečený veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a. s. Teplická 147, Piešťany, IČO : 36234176 sa uspokojuje
z výťažku oddelenej podstaty sám, nakoľko žiaden z ďalších veriteľov neprihlásil svoju pohľadávku so
zabezpečovacím právom s predmetom zabezpečovacieho práva FORD RANGER diesel. Zabezpečený veriteľ sa
z oddelenej podstaty uspokojí sumou 2027,70 Eur zistenou ako rozdiel speňaženej sumy 2720,- Eur a celkovej
sumy pohľadávok proti oddelenej podstate 692,30 Eur.
Nakoľko nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa podľa § 94
druhá veta ZKR uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka. Zabezpečený veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a. s.
Teplická 147, Piešťany, IČO : 36234176 sa uspokojuje z výťažku všeobecnej podstaty vo zvyšku neuspokojenej
zistenej pohľadávky 5 476,70 Eur vypočítanej ako rozdiel zistenej pohľadávky v poradí iná pohľadávka 8 196,70 Eur
a sumy speňaženia predmetu zabezpečovacieho práva z oddelenej podstaty 2 720 Eur. Suma navrhnutá na
uspokojenie pohľadávky zabezpečeného veriteľa zo všeobecnej podstaty je vypočítaná podľa rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty na sumu 1 019,13 Eur.
Zabezpečený veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a. s. Teplická 147, Piešťany, IČO : 36234176 bude uspokojený
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Zabezpečený veriteľ HOME CREDIT Slovakia, a. s. Teplická 147, Piešťany, IČO : 36234176 bude uspokojený
celkom sumou 3 046,83 vypočítanou ako súčet sumy získanej z výťažku všeobecnej podstaty 1 019,13 Eur a sumy
výťažku oddelenej podstaty 2027,70 Eur.
Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty :
Veriteľ
1, Consumer Finance Holding, a. s. IČO 35923130
2, Diners Club CS, s.r.o. IČO 35757086
3, Home Credit Slovakia a.s.
4, Slovenská sporiteľňa a. s. IČO 00151653
5, ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky, IČO 36867594
6, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, IČO 00585441
7, PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO 357927752
spolu

Navrhnutá suma
397,71
418,46
1019,13
2962,7
767,99
17,19
631,51
6214,69

JUDr. Bohumír Bláha, správca

K007117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEGOKON, p.v.o.d. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 8, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 038 679
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava - Staré
mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/61/2013 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/61/2013 S1666
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky pod nizsie uvedeným číslom pohľadávky, nižšie
uvedeného veriteľa a v nižšie uvedenej výške v EUR:

591

J.A.N.E.X. s.r.o. "v konkurze", Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen, IČO: 36 050 342

5400

592

J.A.N.E.X. s.r.o. "v konkurze", Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen, IČO: 36 050 342

7239,67

593

J.A.N.E.X. s.r.o. "v konkurze", Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen, IČO: 36 050 342

7225,15

V Bratislave dňa 24.03.2017
JUDr. Marek Glemba, správca
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K007118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
sídlisko Lúky 1116/30, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2015 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Ivan Horvát, narodený 29.09.1982, bytom sídlisko Lúky 1116/30, 952 01
Vráble, SR, č.k. 31K/57/2015 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – zástupcu veriteľov zo dňa
09.03.2017, doručeného do kancelárie správcu dňa 17.03.2017 vyhlasuje I. kolo dražby na predaj súboru majetku
úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 31/2017 dňa 14.02.2017, číslo zverejnenia K003308. Správca
úpadcu majetok speňažuje v zmysle zákona č. 7/2005 ZKR § 92 ods. 1 písmeno d), dražbou v prvom kole, ktorú
sám zorganizuje dňa 04. mája 2017 o 10:00 hod. Dražba majetku úpadcu sa uskutoční v kancelárii správcu
konkurznej podstaty úpadcu, Mariánska 6, 949 01 Nitra.
I .kolo dražby majetku neevidovaného v liste vlastníctva v obci Žitavce, k.ú. Žitavce – Hospodárska budova
– prístrešok postavený na parcele číslo 86 evidovanej v LV č. 221 a parcele číslo 87/4 evidovanej v LV č.
328
Opis predmetu dražby:
Predmetom dražby je vlastnícky neevidovaná stavba – Hospodárska budova – prístrešok na parcele č. 86 a 87/4
nachádzajúca sa na južnej hranici pozemku parc. č. 86 s pozemkom parc. č. 87/1. Jedná sa o stavebne
nedokončenú stavbu hospodárskeho objektu – prístrešku, rozmerovo presahujúcu šírku pozemku a osadenú aj na
pozemkoch parc. č. 86 aj na parc. č. 87/4. Prístrešok bol vybudovaný bez stavebného povolenia. Objekt má
zastavanú plochu väčšiu ako 25 m2. Skutočný rozmer objektu je 13,5 m x 7,23 m, tzn. celková zastavaná plocha
o výmere 97,61 m2. Objekt bol postavený v roku 2002.
Stavba je osadená na betónových základových pätkách, zvislú konštrukciu tvoria oceľové komorové stĺpy
v kombinácii s oceľovými rúrami bez opláštenia. Podlaha je betónová hrubá, strop nie je vyhotovený. Kovové
konštrukcie sú opatrené základným náterom. Strecha je sedlová, konštrukcia krovu je vyhotovená z oceľových
priehradových väzníkov, krytina je pozinkovaný trapézový plech. V objekte sa nachádza pórobetónová deliaca
priečka, deliaca podlažie na dva skladové priestory.
Druh majetku: Stavba

Súp.položka
majetku č.

Druh majetku

6.

Hospodárska budova – Stavba
prístrešok na parc. č. 86 neevidovaná
a 87/4
LV

Číslo LV

Súpisová
Kat.
Parc.č. hodnota
územie
majetku

na Žitavce

87/4,
86

4 380,- €

Dôvod zapísania do Dátum zapísania
súpisu majetku
do súpisu

majetok úpadcu podľa
§ 67 ods.1, písm. a) 07.02.2017
ZKR

Súpisová hodnota majetku bola stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku číslo 12/2017 zo dňa
30.01.2017 znalcom v obore stavebníctva Ing. Ľubošom Fúskom, evidenčné číslo znalca 910815 na základe
požiadavky zadávateľa – správcu konkurznej podstaty úpadcu zo dňa 06.12.2016. Objekt má zastavanú plochu
väčšiu ako 25 m2 a bol vybudovaný bez stavebného povolenia v roku 2002. Hospodársku budovu je možné
rozobrať, resp. demontovať zo stávajúcich základov a odviezť na iné miesto. Vydražením uvedenej nehnuteľnosti
vydražiteľ nadobúda vlastnícke právo k celej budove bez spoluvlastníckeho podielu k pozemku nachádzajúceho sa
pod stavbou.
Výška najnižšieho podania v I. kole dražby za Hospodársku budovu – prístrešok postavený bez stavebného
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Výška najnižšieho podania v I. kole dražby za Hospodársku budovu – prístrešok postavený bez stavebného
povolenia na parcele č. 86 a 87/4 v obci Žitavce, k.ú. Žitavce neevidovanú na liste vlastníctva bola stanovená
príslušným orgánom, zástupcom veriteľov vo výške 100% súpisovej hodnoty, tzn. vo výške 4.380,- Eur.
Výška minimálneho prihodenia je 100,- €. Výška dražobnej zábezpeky je stanovená vo výške 1.000,00 €.
Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr 48 hodín pred začatím dražby, pričom
doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri zápise do dražby.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa môžu zúčastniť len záujemcovia, ktorí splnia podmienky určené
správcom.
Účastníci dražby sú povinní pri zápise do dražby predložiť doklady, z ktorých je možné presne dražobníka
identifikovať v súlade so zákonom č. 527/2002 Z.z. v platnom znení a doklad o zložení zábezpeky. Záujemca je
povinný predložiť výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originál resp. úradne
overená fotokópia), a to v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká, ako aj oprávnenie konať za
predmetný subjekt. Splnomocnenie - podpis splnomocniteľa ako osoby oprávnenej za spoločnosť konať musí byť
úradne osvedčený a nesmie byť starší ako 1 mesiac. V prípade fyzickej osoby, ktorá nepodniká, je povinnosť
preukázať sa platným občiansky preukazom. V prípade záujmu o obhliadku si záujemcovia môžu dohodnúť
obhliadku majetku úpadcu v čase od 08:00 do 14:00 so správcom na telefónnom čísle 0905 584 688.
Podmienkou účasti na dražbe je zloženie dražobnej zábezpeky vo výške 1.000,- €. Zábezpeka musí byť pripísaná
najneskôr 48 hodín pred termínom začatia dražby na účet číslo IBAN: SK70 7500 0000 0040 2241 6902 , BIC:
CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol: 31572015.
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet číslo
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2241 6902 , BIC: CEKOSKBX vedeného v ČSOB, a.s., variabilný symbol:
31572015, a to do 5 dní odo dňa dražby. V prípade, že vydražiteľ nedoplatí kúpnu cenu vydraženej nehnuteľnosti
v stanovenom termíne, dražobná zábezpeka ako zmluvná pokuta prepadá v prospech všeobecnej podstaty úpadcu
a prevod nehnuteľnosti nebude realizovaný, nakoľko dražba z uvedeného dôvodu bude neplatná a správca vyhlási
novú dražbu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú zábezpeku do 5-tich pracovných dní odo dňa konania
dražby.
V prípade záujmu o obhliadku nehnuteľného majetku úpadcu si môžu záujemcovia dohodnúť obhliadku vopred na
tel. čísle 0905 584688 počas úradných hodín kancelárie správcu v čase od 08:00 do 14:00 hod.
V Nitre dňa 24.03.2017, Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K007119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014/ S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Vec: Uloženie záväzného pokynu pre speňažovanie všeobecnej podstaty – súbor hnuteľných vecí

Uznesením Okresného súdu Žilina pod sp. zn. 2K/31/2014 zo dňa 23.03.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, IČO: 36 439 177 (ďalej len „Úpadca“), a za správcu
bol ustanovený Ing. Štefan Straka, so sídlom kancelárie: Na stanicu 16, 010 09 Žilina (ďalej len „Pôvodný správca“).
Na základe Uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 30.06.2015 bol Pôvodný správca odvolaný a do funkcie
správcu konkurznej podstaty úpadcu bola ustanovená spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (ďalej len „Správca“).
Listom zo dňa 14.2.2016, doručeným spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava (ďalej aj „SLSP“) dňa 21.10.2016, Správca predložil SLSP ako zástupcovi
veriteľov Žiadosť o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní hnuteľného majetku Úpadcu (ďalej len Žiadosť
o udelenie záväzného pokynu“), a to hnuteľných vecí zahrnutých do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV
č. 95/2015, a to:
Názov súpisovej položky

Súpisová hodnota v Eur

Počet kusov

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

registračná pokladnica MIRA

120,00

1

1/1

figuríny pánske+dámske+detské celé

180,00

6

1/1

elektronický systém ochrany tovaru

2 000,00

1

1/1

svetelný systém do predajne

1 350,00

busta 1/2 pánska, dámska, detská
reklama svetelná
svietidlá sadrokartón štvorcové
svietidlá sadrokartón okrúhle

1

1/1

96,00

48

1/1

200,00

4

1/1

80,00

4

1/1

160,00

8

1/1

hasiaci prístroj

20,00

2

1/1

skriňa výkladná striebro

20,00

2

1/1

stolička

40,00

13

1/1

stolička kabínka

10,00

8

1/1

vysávač

10,00

3

1/1

294,00

49

1/1

polica drevená
systém nerezové tyčky U krátke

90,00

10

1/1

systém nerezové tyčky U dlhé

330,00

30

1/1

polica drevená systém

279,00

31

1/1

spojka dlhá 1 m - priečka na vešanie

171,00

19

1/1

záves tyčky nerez 1 m

21,00

7

1/1

polica závesná pár

330,00

30

1/1

polica závesná jednotliv.

180,00

30

1/1

šikmá závesná tyčka

120,00

20

1/1

stojka na stenu tyčka

900,00

60

1/1

sklenené police

750,00

50

1/1

prehrávač DVD

60,00

3

1/1

šijací stroj

100,00

1

1/1

pult

45,00

1

1/1

nástenný systém na šatky

30,00

2

1/1

vrchná doska pult

15,00

6

1/1

stojan nerezový krížový

50,00

1

1/1

stojan slnko

50,00

1

1/1

5,00

1

1/1

pult na rifle

25,00

3

1/1

závesný systém stena

25,00

5

1/1

pult na topánky
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8 156,00

Zástupca veriteľov ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 83 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) súhlasí s návrhom na speňaženie Predmetu speňažovania zahrnutého do
súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 95/2015 zo dňa 21.05.2015, uvedenom v Žiadosti o udelenie
záväzného pokynu a to podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR formou ponukového konania. Zároveň Vám
ako Správcovi konkurznej podstaty ukladá záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňažovania tak, ako je
uvedené v Žiadosti o udelenie záväzného pokynu.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
zástupca veriteľov

K007120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Congress Centre Rajec, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Milca 6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 436 585
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2014S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC: Návrh na schválenie konečného rozvrhu podľa § 101 ZKR
Okresný súd v Žiline uznesením č. k. 2K 25/2014 zo dňa 14.10.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. OV 201/2014 dňa 21.10.2014 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Congress Centre Rajec, s. r. o. , so sídlom J.
Milca 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 585 a do funkcie správcu ustanovil správcu JUDr. Martu Vevurkovú, so sídlom
kancelárie správcu Štefánikova 261/24, 029 01 Námestovo.
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
V konkurze si uplatnili prihláškou svoje pohľadávky celkom 7 veriteľov s celkovou sumou prihlásených pohľadávok
vo výške 1089.747,- eur z toho jeden veriteľ si prihlásil zabezpečovacie právo. Správca konštatuje, že piati veritelia
(SPIN služby s.r.o., CALLO s.r.o., PELLART, a.s. , Ing. Slavomír Brudňák, Ing. Jozef Pešek ) majú podriadené
pohľadávky.

Súpis podstát
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostaveniu návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Správca vyzval spoločníkov a konateľov úpadcu na zaplatenie pohľadávky podľa § 11 ods. 4 ZKR z dôvodu
porušenia povinnosti podať návrh na konkurz včas v dvojnásobnej výške základného imania. Dňa 19.11.2015 bola
uhradená na účet správy podstaty suma 10.000,-eur. Vo zvyšných pohľadávkach došlo len k zabezpečeniu
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uhradená na účet správy podstaty suma 10.000,-eur. Vo zvyšných pohľadávkach došlo len k zabezpečeniu
peňažnej hotovosti úpadcu ak zabezpečeniu nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu.
Rozvrhová časť
Týmto správca predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre veriteľov
vyhotovený podľa §101 ZKR. Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila na všeobecnú
a oddelenú podstatu. Konečný rozvrh oddelenej podstaty tvorí prílohu tohto rozvrhu.

Súpisová zložka

Súpisová hodnota majetku

1 depozit Okresného súdu Žilina

1 659,70 €

2 vymožená pohľadávka podľa § 11 ods. 4 ZKR

10 000,00 €

3 kreditné úroky pripísané na účet

0,25 €

SPOLU

11 659,95 €

Spolu hodnota výťažku zo všeobecnej predstavuje sumu 11.659,95 eur t.j. 100%

Pohľadávky proti podstate
Odmena správcu a hotové výdavky je pohľadávkou proti oddelenej podstate a proti všeobecnej podstate, preto
bude pomerne uspokojená aj so všeobecnej aj z oddelenej podstaty a to podľa § 87 ods. 5 ZKR .
Spolu hodnota výťažku z oddelenej a všeobecnej podstaty predstavuje sumu 14799,95 € t.j. 100%. Hodnota
oddelenej podstaty je vo výške 3140,-€ čo predstavuje 21,22 %. Hodnota všeobecnej podstaty je vo výške
11659,95 € čo predstavuje 78,78%.
Oddelený veriteľ sa podieľa na pohľadávke hotových výdavkoch a odmene správcu proti oddelenej a všeobecnej
podstate s percentuálnym podielom 21,22 %.
Nezabezpečení veritelia sa podieľajú na pohľadávke hotových výdavkoch a odmene správcu proti oddelenej
a všeobecnej podstate s percentuálnym podielom 78,78 % a to v zmysle tabuľky.

č. Veriteľ

PPPPPP- Pomerná
Pomerná
časť
k
Priradenie k Spôsob
Spoločné
Priame
časť
k
Priame PPP
všeobecnej
súpisovej rozpočítania PPP
PPP
oddelenej
všeobecnej
podstate
zložke
pohľadávky
všeobecnej a oddelenej
podstate
podstate
78,78%
zo
majtku
proti podstate oddelenej
podstate
21,22%
zo
sumy 11659,95
sumy
eur
3140,-eur

Právny dôvod

JUDr.
Marta
1.
poštovné
Bojo Vevurková

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
49,95 €
oddelená
hodnoty
podstata
všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
5,87 €
oddelená
hodnoty
podstata

2.

JUDr.
Marta
overenie podpisu
Bojo Vevurková

3.

všeobecná
pomerne podľa
JUDr.
Marta vklad v hotovosti podstata a
súpisovej
30,00 €
Bojo Vevurková Prima banka a.s. oddelená
hodnoty
podstata

4.

Prima

banka poplatok

všeobecná
pomerne podľa
za podstata a
súpisovej
0,50 €

10,60 €

39,35 €

1,25 €

4,62 €

6,36 €

23,64 €

0,11 €

0,39 €
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banka poplatok
za podstata
hotovostný vklad oddelená
podstata

JUDr.
Marta odmena
5.
Bojo Vevurková schôdze

do

a

0,11 €

0,39 €

všeobecná
pomerne podľa
1. podstata a
súpisovej
2 323,57 €
oddelená
hodnoty
podstata

492,98 €

1 830,59 €

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
49,93 €
oddelená
hodnoty
podstata

10,59 €

39,34 €

31,70 €

117,70 €

0,00 €

0,02 €

JUDr.
Marta
6.
cestovné
Bojo Vevurková

súpisovej
hodnoty

Deň vydania: 30.03.2017

0,50 €

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
149,40 €
oddelená
hodnoty
podstata
všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
0,02 €
oddelená
hodnoty
podstata

7.

Prima
a.s.

banka

8.

Prima
a.s.

banka

9.

Ing.
Darina znalecký posudok oddelená
Kalabusová
f.č.22/2015
podstata

155,00 €

155,00 €

10.

f.č.56716
LICITOR group
vykonanie
a.s.
5091016

567,29 €

567,29 €

vedenie účtu

zrážková daň

dražby

budúce
pohľadávky
PPP
11. účtovníctvo,
poštovné,
archív , vedenie
účtu

oddelená
podstata

všeobecná
pomerne podľa
podstata a
súpisovej
500,00 €
oddelená
hodnoty
podstata

12.

odmena zo sumy
JUDr.
Marta 3140,-eur podľa § oddelená
Bojo Vevurková 20 ods. 1 vyhl. podstata
655/2005 Z.z.

13.

odmena zo sumy
JUDr.
Marta 0,25 eur úroky všeobecná
Bojo Vevurková podľa § 20 ods.2 podstata
vyhl. 655/2005 Z.z.

106,08 €

443,25 €

393,92 €

443,25 €

odmena1%
zo
JUDr.
Marta sumy 1659,70 eur všeobecná
14.
Bojo Vevurková podľa § 20 ods. 2 podstata
vyhl. 655/2005 Z.z.

16,59 €

16,59 €

odmena
10
JUDr.
Marta
15.
5%podľa
Bojo Vevurková
2 vyhl.
Z.z.

500,00 €

500,00 €

15.

Okresný
Žilina

zo sumy
000,-eur
všeobecná
§ 17 ods.
podstata
655/2005

súdny poplatok z
výťažku
z
súd
oddelená
oddelenej podstaty
podstata
zo
sumy
3140,-eur

6,28 €

6,28 €

súdny poplatok z
výťažku
zo
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Okresný
Žilina

súd

SPOLU PPP
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výťažku
zo
všeobecná
všeobecnej
podstata
podstaty zo sumy
11659,95,-eur

Deň vydania: 30.03.2017

23,32 €

4820,97 eur

3 109,24 €

1 171,82 € 539,91 €

23,32 €

1 831,49 €

2 989,48 €

V súlade § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v OV č. 7/2017 zo dňa 11.01.2017 oznam o zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty a zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate. V zákonnej 30 dňovej lehote od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate neboli proti tomuto doručené žiadne
námietky.

Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku

V zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z., výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma
peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom.
Súpisová zložka

súpisová hodnota majetku

odmena správcu

odmena správcu v eur

1 depozit Okresného súdu Žilina

1 659,70 €

1%

16,59 €

2 vymožená pohľadávka podľa § 11 ods. 4 ZKR

10 000,00 €

5%

500,00 €

3 kreditné úroky pripísané na účet

0,25 €

SPOLU

11 659,95 €

516,59 €

Výška odmeny správcu z výťažku je v sume 516,59 eur
Výťažok : 11.659,95 eur
Pohľadávky proti podstate: 2989,48 eur
Čistý zisk : 8670,47 eur

Pomerné rozdelenie čistého výťažku

Výsledná suma výťažku
Výťažok podliehajúci rozdeleniu predstavuje pre všeobecnú podstatu 11659,95 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate (priame PPP a spoločné PPP ) v sume 2989,48 eur , rozdiel predstavuje sumu 8670,47 eur, ktorá suma
bude po schválení rozvrhu výťažku pomerne rozvrhnutá medzi nezabezpečených veriteľov a zabezpečeného
veriteľa v časti pohľadávok , ktoré neboli uspokojené z oddelenej podstaty.
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Suma určená na uspokojenie pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní tak predstavuje sumu 8670,47
eur, ktorá suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom /k/:

Suma čistého výťažku =8670,47 eur = K=0,01273227* zistená suma každého veriteľa .

por.č. Veriteľ

Zistená suma Suma určená na uspokojenie

14

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

52,02 €

0,66 €

15

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

56,84 €

0,72 €

16

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

115,54 €

1,47 €

17

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

172,47 €

2,20 €

18

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

229,30 €

2,92 €

19

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

269,39 €

3,43 €

20

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

59,15 €

0,75 €

21

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

89,17 €

1,14 €

22

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

120,08 €

1,53 €

23

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

146,81 €

1,87 €

24

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

149,84 €

1,91 €

25

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

282,93 €

3,60 €

26

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

469,83 €

5,98 €

27

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

93,18 €

1,19 €

28

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

186,36 €

2,37 €

29

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

8 185,22 €

104,22 €

69

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, IĆO: 31 320 155,
670 005,70 € 8 530,69 €
SR

70

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

60,00 €

0,76 €

71

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

60,00 €

0,76 €

72

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

60,00 €

0,76 €

73

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

60,00 €

0,76 €

74

Slovenská republika –Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, Žilina

60,00 €

0,76 €

SPOLU

680 983,83 € 8 670,47 €
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V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, takýto zostatok správca rozdelí
pomerným spôsobom medzi veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.

Poučenie správcu:

V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s § 96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľov – Všeobecná
úverová banka a. s. 20 dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV.

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 029 01 Námestovo po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na tel: 0903 514 854 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu
konečného rozvrhu uplatnil odôvodnené námietky.

Zároveň týmto správca vyzýva vyššie uvedených veriteľov, aby poštou na adresu správcu prípadne elektronicky
na emailovú adresu martavevurkova@yahoo.es oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare
IBAN prípadne aj variabilný symbol, na ktorý budú v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
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K007121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Rošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Otrhánky 32, 956 66 Otrhánky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/2/2013 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/2/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 30.01.2013, číslo konania: 28K/2/2013-36, vydaným v právnej veci
navrhovateľa: dlžník Adriana Rošková, bydlisko: 32 Otrhánky 956 66, Slovenská republika, dátum narodenia:
20.06.1969, štátne občianstvo: Slovenská republika, o návrhu na vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka došlo
k vyhláseniu konkurzu na majetok fyzickej osoby nepodnikateľa, pričom do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený:
Mgr. Branislav Zemanovič, sídlo kancelárie: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 41 441 770,
zapísaný v zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S1510,
s dátum uverejnenia daného uznesenia v Obchodnom vestníku dňa 05.02.2013 s účinkami zverejnenia od
06.02.2013.

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

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

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na adrese:
zemanovic@ak-birosova.sk, prípadne telefonicky na čísle: 032/651 38 25.

K007122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hikl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Veronika Gyüreová, správca úpadcu Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044 58 Seňa,
zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22. mája 2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22. mája 2017
o 13.00 hod. v kancelárii správcu na ulici Mlynská 27, 040 01 Košice.
Program schôdze:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Veronika Gyüreová, správca

K007123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSETON a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 366 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca konkurznej podstaty úpadcu FUSETON a. s., so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava, IČO: 36 366 561, sp. zn. 2K/19/2016, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom
znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísala do zoznamu
pohľadávok pohľadávku veriteľa: DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35
942 436 v celkovej prihlásenej sume pohľadávky vo výške 1.001,13 Eur.
JUDr. RNDr. Silvia Prachová, správca

K007124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HC LEV Poprad, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 4052/59 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 505 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
Sídlo správcu:
Mierová 2529/87, 066 52 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2012 S1396
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v konkurze sp. zn. 1K/12/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úpadca:
HC LEV Poprad, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad, IČO: 36 505 480
Správca konkurznej podstaty:
JUDr. Jána Ninčák, so sídlom kancelárie Mierová 2529/87, 066 52 Humenné,
zn. správcu: S1396
spísaná v súlade s ust. § 38 ods. 6 ZKR
Zoznam prítomných hlasujúcich členov:
1. Veriteľ - INGSTEEL, spol. s r. o., Tomášikova 17, Bratislava, IČO: 17 320 429, v zast. na základe
udelenej plnej moci : RASLEGAL, s.r.o., so sídlom Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO:
36 855 561, konajúca JUDr. Slavomírom Rabatinom, konateľom
2. Veriteľ - ŠPORT PRESS, s.r.o., Francisciho 4, Bratislava, IČO: 31 330 789
Program zasadnutia:
1. Schválenie Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku v znení tak, ako bol predložený podaním správcu zo dňa
29.01.2017
Podaním zo dňa 29.01.2017, doručeným dňa 03.02.2017 predsedovi veriteľského výboru v konkurznom konaní
úpadcu – spoločnosti INGSTEEL, spol. s r.o., so sídlom Tomášikova 17, Bratislava, IČO: 17 320 429 (ďalej aj
„predseda veriteľského výboru“), zastúpeného advokátskou kanceláriou RASLEGAL, s.r.o., so sídlom Mostová 2,
Bratislava, IČO: 36 855 561 predložil správca veriteľskému výboru Návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty a požiadal veriteľský výbor o jeho schválenie.
Členovia veriteľského výboru hlasovali o návrhu v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR písomne formou per rollam
nasledovne:
INGSTEEL, spol.s r.o.

ZA prijatie navrhovaného uznesenia

ŠPORT PRESS, s.r.o.

ZA prijatie navrhovaného uznesenia

V zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen
veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
V zmysle ust. § 38 ods. 3 druhá veta ZKR Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.
Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie nasledovného znenia:
„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu HC LEV Poprad, s.r.o., v konkurze, so sídlom
Hviezdoslavova 4052/59, Poprad, IČO: 36 505 480, ktoré je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.:
1K/12/2012 s ch v a ľ u j e návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v znení a rozsahu tak,
ako bol správcom konkurznej podstaty úpadcu predložený veriteľskému výboru podaním zo dňa
29.01.2017.“
V Bratislave, 23.02.2017

__________________________________
INGSTEEL, spol. s r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predseda veriteľského výboru
v zastúpení RASLEGAL, s.r.o.

K007125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Źilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručených po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

pohľadávka veriteľa Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO: 00 309 150
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 9.10,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, Nové Zámky, IČO: 00 309 150
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 1.319,20 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AVE Východ s.r.o. (od 17.02.2017 vystupujúca pod obchodným menom: KOSIT
EAST s.r.o.), Jarmočná 2, Košice – m. č. Juh, IČO: 50 273 884 prihlásená súhrnnou prihláškou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.799,72 EUR;

·

pohľadávka veriteľa AVE Východ s.r.o. (od 17.02.2017 vystupujúca pod obchodným menom: KOSIT
EAST s.r.o.), Jarmočná 2, Košice – m. č. Juh, IČO: 50 273 884 prihlásená súhrnnou prihláškou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 3.078,02 EUR;

·

pohľadávka veriteľa ARW s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Michalská 9, 811 03
Bratislava, IČO: 47 031 387 prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č.
1 v celkovej výške 222,48 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany, IČO: 36 252
484 prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2.438,44 EUR;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

pohľadávka veriteľa Obec Rybník, Hlavná 2, Rybník, IČO: 00 935 23 prihlásená prihláškou
pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 529,64 EUR;

·

pohľadávka veriteľa BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, IČO: 36 637 343 prihlásená súhrnnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.483,20 EUR;

·

pohľadávka veriteľa BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, IČO: 36 637 343 prihlásená súhrnnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 2.003,86 EUR;

·

pohľadávka veriteľa BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, IČO: 36 637 343 prihlásená súhrnnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 1.001,99 EUR;

·

pohľadávka veriteľa BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, IČO: 36 637 343 prihlásená súhrnnou
prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 3.875,78 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Remesloslužba, výrobné družstvo, Barčianska 66, Košice, IČO: 00 168 581
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 86,46 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Remesloslužba, výrobné družstvo, Barčianska 66, Košice, IČO: 00 168 581
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 91,05 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Remesloslužba, výrobné družstvo, Barčianska 66, Košice, IČO: 00 168 581
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 95,25 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Remesloslužba, výrobné družstvo, Barčianska 66, Košice, IČO: 00 168 581
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej
výške 84,21 EUR;

·

pohľadávka veriteľa Remesloslužba, výrobné družstvo, Barčianska 66, Košice, IČO: 00 168 581
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej
výške 95,90 EUR;

·

pohľadávka veriteľa SIIX EMS Slovakia s.r.o., Kmeťova 120, Nitra, IČO: 36 543 357 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške
275,93 EUR;

·

pohľadávka veriteľa SIIX EMS Slovakia s.r.o., Kmeťova 120, Nitra, IČO: 36 543 357 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške
350,40 EUR;

·

pohľadávka veriteľa SIIX EMS Slovakia s.r.o., Kmeťova 120, Nitra, IČO: 36 543 357 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške
204,61 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 179,78 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 205,29 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 156,91 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej výške 263,53 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej výške 133,14 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 6 v celkovej výške 88,43 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 7 v celkovej výške 202,38 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 8 v celkovej výške 281,66 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 9 v celkovej výške 273,44 EUR;

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

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 149,26 EUR;

·

pohľadávka veriteľa KOM Polster s.r.o., Hlavná 78, Komárno, IČO: 36 356 816 prihlásená súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 2: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 164,52 EUR;

·

pohľadávka veriteľa ADAKAR s.r.o., Priemyselná 1055, Žiar nad Hronom, IČO: 36 623 245 prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 153,EUR;

·

pohľadávka veriteľa MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36 501 891
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 237,15 EUR;

·

pohľadávka veriteľa MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36 501 891
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej
výške 547,81 EUR;

·

pohľadávka veriteľa MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36 501 891
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej
výške 894,69 EUR;

·

pohľadávka veriteľa MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36 501 891
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4 v celkovej
výške 681,- EUR;

·

pohľadávka veriteľa MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, IČO: 36 501 891
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 5 v celkovej
výške 275,58 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K007126
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika správca konkurznej podstaty 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 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/55/2016, v súlade s
ustanovením § 28ods. 3 ZKR týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bolo dňa 21.03.2017 do
kancelárie správcu doručená nasledovná prihláška pohľadávky veriteľa:
1. Ing. Kovačič Martin, bytom: Hurbanova 3484/24, 902 03 Pezinok - Myslenice vo výške istiny: 1.200,- Eur
(celková suma prihlásenej poháldávky je 1.200,- Eur).
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca S 1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K007127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PWR - Plastic waste recycling a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 058 645
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2017 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka PWR – Plastic waste recycling, a.s.,
so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6165/B v súlade s ust. § 126 ods. 1 ZKR týmto zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 04.05.2017 o 10.00 hod. v sídle správcu FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., na adrese: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava. V prípade potreby bližších informácii je možné kontaktovať
správcu na e-mailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com alebo na tel. č. +421 902 707 782.
Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov;
Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka;
Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 ZKR;
Záver.

Prezencia veriteľov sa uskutoční v čase od 9.30 hod. do 10.00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 10.00
hod.
Usmernenie k prezencii účastníkov schôdze veriteľov:
1. Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov
zúčastniť a odpovedať na otázky správcu.
2. Pri prezencii veritelia predložia platný doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Pri prezencii veritelia predložia platný doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie
starší ako 3 mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na
zastupovanie veriteľov, oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov a platný doklad
totožnosti.
3. Prezencia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezencia veriteľov mohla byť ukončená o 10.00 hod.
Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.
V Bratislave, dňa 27.03.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K007128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 717/12, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.5.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/69/2015 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/69/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu: Miroslav Berky, nar. 18.5.1954, bytom Strojárska 717/12, 962 12 Detva týmto v súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok zapísal 24.3.2017 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

Poštová banka, a.s., Dvořákova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, v celkovej prihlásenej sume pohľadávky
75,86 €.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K007129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Bavarija a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 282
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2014
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8K/11/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.

Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675 (sídlo kancelárie: Železničiarska 13, 811
04 Bratislava), správca konkurznej podstaty úpadcu Auto Bavarija a. s., so sídlom Hodonínska 13, 841 03
Bratislava, IČO: 36 810 282, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 8K/11/2014, že v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, boli
do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky doručené do kancelárie správcu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Veriteľ: VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03, IČO: 35 845 007
Poradové číslo pohľadávky v zozname: P 329
Prihlásená suma: 237,54 EUR

Veriteľ: VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, Bratislava 851 03, IČO: 35 845 007
Poradové číslo pohľadávky v zozname: P 330
Prihlásená suma: 235,75 EUR

Advisorsk.s.
správca konkurznej podstaty

K007130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy (ďalej
len „úpadca“), v súlade s ust. § 32 ods. 7písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK48 1100 0000 0029 3116 4264, vedený v Tatra banka, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť aj veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo agentúry Európskej
únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou Európskej únie.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia;
kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 27.3.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K007131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2065 / 21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2016 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ing.Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, správca úapdcu: Vladimír
Jašica, nar. 30.08.1992., bytom Oravská Poruba 61, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu,
na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom:
Peňažnýústav: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK76 5600 0000 0025 3186 1001
BIC: KOMASK2X
V Žiline, 27.03.2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca
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K007132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2065 / 21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2016 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina, správca úpadcu
Vladimír Jašica, nar. 30.08.1992, bytom Oravská Poruba 61, zvoláva 1. schôdzu veriteľov na deň 15.05.2017 o
10:30 hod v sídle kancelárie správkyne na Predmestskej ulici 8537/2B, 010 01 Žilina, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu
3. Hlasovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne, záver
Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 hod. Pri prezentácií predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
- originál alebo osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať
zastupovanie podľa zákona č. 7/´2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vymedzenie rozsahu tohto zastupovania
vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na schôdzi veriteľov, podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci musí
byť úradne osvedčený.
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K007133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojmír Rovnianek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská 658/7, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2012 S-1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie
9/2016 - 1/2017 v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 400,78
eur.
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K007134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8 K 53/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 12. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu, spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
V zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) sa konalo 12. zasadnutie veriteľského výboru
„per rollam“ spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o. so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 228
117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96427/B (ďalej v texte len
ako „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 8K/53/2014.
Program 12. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
1. Predloženie žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu v súlade s ust. § 83 ods. 1 písm. c) ZKR pri
speňažovaní majetku Úpadcu;
2. Hlasovanie členov veriteľského výboru;
3. Záver zasadnutia.
Členovia veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 14092 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, Česká
republika, IČO: 64948242, zastúpená HMG LEGAL, s.r.o., Červeňova 14, Bratislava 811 03, IČO: 35
885 459 (ďalej v texte len ako „UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“);
2. Finsal, s.r.o., Konopiská 543/11, 851 10 Bratislava, IČO: 46 681 558 (ďalej v texte len ako „Finsal, s.r.o.“)
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 zastúpená povereným
zamestnancom Ing. Janou Malgotovou (ďalej v texte len ako „Slovenská konsolidačná, a.s.“).
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu:
Predsedovi veriteľského výboru bola v zmysle ust. § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť o uloženie záväzného pokynu
v zmysle ust. § 83 ods. 1 písm. c) ZKR. Predseda veriteľského výboru predmetnú žiadosť zo dňa 16.03.2017 zaslal
členom veriteľského výboru s tým, aby hlasovali o žiadosti správcu. V rámci predmetnej žiadosti zo dňa 16.03.2017
správca žiadal o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku Úpadcu zaradeného do všeobecnej ako aj
oddelenej podstaty, pričom prílohou žiadosti boli aj Podmienky speňažovania zo dňa 16.03.2017.
V rámci 12. zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní všetci členovia veriteľského výboru, resp. všetci členovia
veriteľského výboru využili svoje právo hlasovať o žiadosti správcu Úpadcu, na základe čoho bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor ukladá správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného do súpisu oddelenej
a všeobecnej podstaty ako časti podniku formou ponukového konania za najvyššiu ponuku v zmysle ust. § 92
ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok bližšie špecifikovaných v Podmienkach speňažovania zo dňa 16.03.2017.“
Za:
·
·
·
·

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - 1 hlas
Finsal, s.r.o. - 1 hlas
Slovenská konsolidačná, a.s. - 1 hlas
spolu: 3 hlasy
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Proti:
·

0 hlasov

Zdržal sa:
·

0 hlasov

Veriteľský výbor skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie veriteľského výboru Úpadcu
ukončil.
Bratislava, 24.03.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zast. HMG LEGAL, s.r.o.
v mene kt. koná JUDr. Ján Gajan, advokát a konateľ

K007135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2014 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Peter Kubík
správca spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
V Bratislave, 28.03.2017
Vec:

Uloženie záväzného pokynu
Vážený pán doktor,

ako právnemu zástupcovi spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská
1525/1, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 64948242, ktorá vystupuje ako zabezpečený veriteľ a zároveň
predseda veriteľského výboru úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava, IČO: 36 228 117 (ďalej aj ako len „Úpadca“), nám bola doručená žiadosť o uloženie záväzného pokynu
zo dňa 16.03.2017.
Týmto Vám ako právny zástupca zabezpečeného veriteľa oznamujeme, že udeľujeme správcovi záväzný pokyn
v zmysle žiadosti správcu a priložených Podmienok speňažovania zo dňa 16.03.2017.
Zároveň si Vám týmto dovoľujeme z pozície právneho zástupcu predsedu veriteľského výboru predložiť zápisnicu z
12. zasadnutia veriteľského výboru konaného „per rollam“. Na základe hlasovania veriteľského výboru možno
konštatovať, že tento správcovi taktiež uložil záväzný pokyn speňažovať majetok Úpadcu v zmysle žiadosti správcu
a predložených Podmienok speňažovania zo dňa 16.03.2017.
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S pozdravom,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zast. HMG
LEGAL, s.r.o.
v mene, kt. koná JUDr. Ján Gajan, advokát a konateľ
Príloha:

Zápisnica z 12. zasadnutia veriteľského výboru

K007136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Lazárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1959
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2016 s1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Margita
Lazárová, nar. 06.01.1959, bytom Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca“),
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/58/2016 zo dňa 16.03.2017 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil G & B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Margita Lazárová, date od birth 06.01.1959, residency at Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no:
32K/58/2016 dated as of March 16, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. was appointed.

Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 24.03.2017.

The bankruptcy proceedings came into effect on 24th March 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K007137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Lazárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1959
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/58/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/58/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: Margita Lazárová, nar. 06.01.1959, bytom
Čakajovce 95, 951 43 Čakajovce, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 32K/58/2016 S1719 nahliadať v kancelárii správcu na adrese SNP č. 56/2130, 934 01
Levice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421905948699 alebo
prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných
dňoch odo dňa objednania sa.
V Leviciach dňa 27.03.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K007138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dura v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Štefan Dura, nar. 27.08.1951, bytom
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 09.05.2017 o 10.00. hod
v kancelárii správcu Ing. Dušana Kuruca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa správcu o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
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Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K007139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dura v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Štefan Dura, nar. 27.08.1951, bytom
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený v SLSP, a.s., IBAN:
SK15 0900 0000 0050 4659 2446 na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v
konkurznom konaní.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca
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