Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

K007659
Spisová značka: 4K/19/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa VAV HOLD a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02
Bratislava, IČO: 43 904 505, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
6419/B, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Europa SC ZV, a.s., so sídlom Námestie SNP
63, 960 01 Zvolen, IČO: 36 773 808, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa,
vložka č. 898/S, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Europa SC ZV, a.s., so sídlom Námestie SNP 63, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 773 808, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 898/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 31.03.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K007660
Spisová značka: 2R/3/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
BVD s.r.o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 3501/71, IČO:
46 785 361, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 22746/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
I.
P o v o ľ u j e reštrukturalizáciu dlžníka BVD s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Partizánska
cesta 3501/71, IČO: 46 785 361.
II.
Ustanovuje správcu spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13,
974 01 Banská Bystrica, zapísaného v zozname správcov pod značkou. S1405.
III.
Súd vyzýva veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa povolenia
reštrukturalizácie (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom
vestníku).
IV.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu 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, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.

Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:

úkony účinné vo vnútri podniku:
a) prijímanie a prepúšťanie zamestnancov
b) úpravy platov a pracovných zmlúv
c) odmeny a prémie vedúcich pracovníkov
d) opravy nad 2.000 €
e) investície nad 5.000 €
úkony účinné voči tretím osobám:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

predaj hmotných aktív
úvery a iné pôžičky
vystavovanie, avalovanie zmeniek, a iných cenných papierov, kúpa/predaj cenných papierov
kúpne a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 5.000 €
garancie prijímané alebo vydávané
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka
záväzok
dlžníka spravodlivosti
strpieť určitú
činnosť republiky
alebo záväzok
dlžníka
zdržať Z.
saz.určitej
činnosti
Vydáva
Ministerstvo
Slovenskej
podľa zákona
č. 200/2011
o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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úkony účinné voči tretím osobám:
a)
predaj hmotných aktív
b)
úvery 68/2017
a iné pôžičky
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c)
vystavovanie, avalovanie zmeniek, a iných cenných papierov, kúpa/predaj cenných papierov
d)
kúpne a predajné zmluvy mimo rámec bežnej podnikateľskej činnosti nad 5.000 €
e)
garancie prijímané alebo vydávané
f)
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka
g)
záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. 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).
3. 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. 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).
4. 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). 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 (§ 122 ods. 1, druhá veta ZKR).
5. 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).
6. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).

je účtovnou
v akom rozsahu, prípadne

7. 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).
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 povolenia reštrukturalizácie
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).
9. Účastník reštrukturalizačného 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).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 29.03.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K007661
Spisová značka: 4R/2/2016
Oznam
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, uznesením č. k. 4R/2/2016
-300 zo dňa 23.03.2017,
potvrdil
reštrukturalizačný
plán dlžníka
A.L.K.č.Humenné,
s r.o., so vestníku
sídlom Vodná 18,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa zákona
200/2011 Z. spol.
z. o Obchodnom
a o471
zmene
na svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
080 01 Prešov, IČO: 36
046a vdoplnení
znení,niektorých
o ktoromzákonov
hlasovala
schvaľovacia
schôdza
dňa 01.03.2017, ktorý je prílohou
tohto uznesenia, a
u k o n č i l reštrukturalizáciu
dlžníka A.L.K. Humenné, spol. s r.o., so sídlom
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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, uznesením č. k. 4R/2/2016
-300 zo dňa 23.03.2017, potvrdil 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, a
u k o n č i l reštrukturalizáciu dlžníka A.L.K. Humenné, spol. s r.o., so sídlom
Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 471 046.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2017.
Okresný súd Prešov dňa 31.3.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K007662
Spisová značka: 40K/12/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť CEON, s. r. o. v
konkurze so sídlom Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 35 925 507, ktorého správcom je BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415,
značka správcu S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania/resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 1 776,19 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č.
12/S 1 - 3.
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 30.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007663
Spisová značka: 38K/46/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský, nar.
17.04.1955, trvale bytom Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Martina Poláčková,
so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7,
911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 na vstup do konania/resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v
konkurznom konaní takto
rozhodol
I. P o t v r d z u j e sa prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový
úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 362 605,87 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod
č. 344 až 360.
II. Vo zvyšnej časti sa návrh z a m i e t a .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 362 605,87 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod
č.
344 až 360.
Obchodný
vestník 68/2017
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II. Vo zvyšnej časti sa návrh z a m i e t a .
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 31.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007664
Spisová značka: 40K/60/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NL
s. r. o. v konkurze so sídlom Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 472 151, ktorého správcom je JUDr. Matúš
Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpenej pohľadávky vo výške 8 583,33 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 6/S-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 31.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007665
Spisová značka: 40K/55/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Juraj Hargaš, nar. 26.02.1977, trvale
bytom Hrubá Strana 1456, 916 11 Bzince pod Javorinou, ktorého správcom je JUDr. Mgr. Dušan Divko, M. B. A. so
sídlom kancelárie Kpt. Nálepku 346, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1227, o návrhu obchodnej
spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do
konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 420 eur, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 12.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
na svojomnáležitostiach
webovom sídle: podania
www.justice.gov.sk
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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 31.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007666
Spisová značka: 40K/19/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SEAGLE TRADE, s. r. o. v konkurze
so sídlom Jilemnického 7, 911 01 Trenčín, IČO 36 321 397, ktorého správcom je LICITOR recovery, k. s. so sídlom
kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388, o návrhu
obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 21 477,24 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 41 až 71.
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 31.3.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K007667
Spisová značka: 38K/30/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Bezák, nar. 24.06.1963,
bydliskom Školská 190/3, 956 33 Chynorany, ktorého správcom je obchodná spoločnosť SKKS, k. s. so sídlom
kancelárie Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, značka správcu
S1459, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005 na vstup do konania/resp. potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní takto
rozhodol
Potvrdzuje sa prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad
Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22,
911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 227,14 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č.
2/SL-1 a č. 2/SL-2.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dôvodov sa rozhodnutie
za nesprávne
a čohosídle:
sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§
a opovažuje
zmene a doplnení
niektorých(odvolacie
zákonov na dôvody)
svojom webovom
www.justice.gov.sk
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
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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 30.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007668
Spisová značka: 38K/42/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť MFK Dubnica
nad Váhom, a.s. skrátený názov MFK Dubnica, a. s. v konkurze so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO 36 305 626, ktorého správcom je JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1333, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO 35 776 005, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok vo výške 116 290,91 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 16 až 50 a 52 až
93.
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 31.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K007669
Spisová značka: 23K/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988,
Mozartova 11, Trnava, zastúpený: Advokátska spoločnosť s.r.o., Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správcom
majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, o odvolaní správcu z
funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Sopka, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, Trnava, z funkcie
správcu úpadcu Rastislav Blažko, nar. 24.7.1988, Mozartova 11, Trnava.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007670
Spisová značka: 23K/1/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Mário Obuch, nar. 11.09.1972,
Sása 703, 930 37 Lehnice, správcom ktorého je JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13,
Trnava, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava z funkcie
správcu úpadcu Mgr. Mário Obuch, nar. 11.09.1972, Sása 703, 930 37 Lehnice.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K007671
Spisová značka: 23K/37/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: D.A.M.M. s.r.o., IČO 35862254, T.
Vansovej 57, Trnava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č. 14788/T, zastúpený:
Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správcom ktorého je: Mgr. Marián Jelinek, so
sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941, 931 01 Šamorín, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a správcovi: Mgr. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie: Bratislavská cesta 1941, 931
01 Šamorín, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 eura.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.3.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K007672
Spisová značka: 3K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadkyne: Jana Piatková, nar. 19.6.1977, bytom Podtureň
511, 033 01 Liptovský Hrádok, adresa pre doručovanie: Hlavná 261, 032 02 Závažná Poruba, správcom ktorého je
Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, v časti o návrhu správcu na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov doručený súdu dňa 27.2.2017 schvaľuje tak, že
správca uspokojí nezabezpečené pohľadávky veriteľov nasledovne:
1) Poštová banka,
Dvořákovo
nábrežie
4, 811 02
Bratislava,
IČO: 31
340 890Z.vo
293,59
eur
Vydávaa.s.,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
z. ovýške
Obchodnom
vestníku
o zmene a doplnení
niektorých
zákonov IČO:
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
2) PRIVATdebt, s.r.o., aŽelezničná
4/A, 920
01 Hlohovec,
45 322
571 sídle:
vo výške
1.834,54 eur
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Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov doručený súdu dňa 27.2.2017 schvaľuje tak, že
správca uspokojí nezabezpečené pohľadávky veriteľov nasledovne:
1) Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 vo výške 293,59 eur
2) PRIVATdebt, s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571 vo výške 1.834,54 eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 30.3.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K007673
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Andrej Valek, nar.
26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo, (do 25.10.2016 podnikajúci pod obchodným menom
Andrej Valek, s miestom podnikania Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo), ktorého správcom je: Konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie: M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Poukazuje správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 663,88 eur.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina
dňa 24.02.2017 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 18 rok
2017, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K007674
Spisová značka: 2K/6/2017
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Andrej Valek, nar.
26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo, (do 25.10.2016 podnikajúci pod obchodným menom
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej143/25,
republiky029
podľa
č. 200/2011ktorého
Z. z. o Obchodnom
Andrej Valek,Vydáva
s miestom
podnikania
Hamuljakova
01zákona
Námestovo),
správcomvestníku
je: Konkurzy a
a oso
zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
reštrukturalizácie, v.o.s.,
sídlom
kancelárie:
M.R.
Štefánika
1821,
026 01sídle:
Dolný
Kubín, takto
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Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Andrej Valek, nar.
26.08.1975, bytom Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo, (do 25.10.2016 podnikajúci pod obchodným menom
Andrej Valek, s miestom podnikania Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo), ktorého správcom je: Konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie: M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 31.3.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K007675
Spisová značka: 38K/58/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Karol Greschner, nar. 20.12.1965,
trvale bytom Majerská 924/93, 958 03 Partizánske, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, takto
rozhodol
I. Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II. Mgr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780 sa ustanovuje
do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 9.3.2017
JUDr. Barbora Štefanová, 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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K007676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuljaková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Viera Hanuljaková, trvale bytom Hamuliakovo
353, 900 43 Hamuliakovo, nar. 30.05.1954 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 22.05.2017 (pondelok) o 11:00
hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu KASATKIN Recovery, k.s. na Čajakovej 13, 811 05 Bratislava.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom,
resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra alebo inej príslušnej evidencie.
KASATKIN Recovery, k.s., správca

K007677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290 / 6, 831 03 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurzu úpadcu Ingrid Fabianová, narodená 17.12.1970, trvale bytom Nobelova 1290/6, 831 03
Bratislava, št. občan SR, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu :
P.č. 5: Iná majetková hodnota: suma : 388,56 Eur , zapísané 31.3.2017, právny dôvod : nespotrebovaná časť
preddavku vedeného pod položkou denníka D19, pol. reg. 178/2016.
V Bratislave, dňa 31.3.2017

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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Ing. Anna Bružeňáková, správca

K007678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Repaský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrubá Borša 131, 925 23 Hrubá Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/37/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/37/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č. Popis

Súpisová hodnota v EUR

47. iná majetková hodnota: časť mzdy podliehajúca konkurzu za 12/2016 vo výške 15,62 EUR

15,62

K007679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu BAT Engineering a.s., so sídlom Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46
090 215,oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané
do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 428: veriteľ Ing. Jozef Meliš, Trnavská cesta 38, Bratislava - Ružinov, prihlásená suma: 1.397,01
EUR.
Pohľadávka č. 429: veriteľ Ing. Jozef Meliš, Trnavská cesta 38, Bratislava - Ružinov, prihlásená suma: 1.372,72
EUR.
Pohľadávka č. 430: veriteľ Ing. Jozef Meliš, Trnavská cesta 38, Bratislava - Ružinov, prihlásená suma: 4.728,89
EUR.

Mgr. Milena Nosková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Awni Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 29, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/26/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/26/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.07.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
132/2016 dňa 11.07.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Norbert Awni, nar. 06.10.1970, bytom
Dopravná 29, Bratislava (ďalej len ,,Úpadca”).
Začatie konkurzného konania nastalo na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 24.06.2016,
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 126/2016 dňa 30.06.2016.
Dňa 30.08.2016 uplynula základná lehota na prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania na majetok
Úpadcu, pričom boli správcovi doručené prihlášky nasledovných veriteľov:
P.č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Typ pohľadávok

nezabezpečené
nepodmienené
nezabezpečené
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
nepodmienené
nezabezpečené
SPP - distribúcia , a.s.
nepodmienené
Slovenská konsolidačná, a.s. (vrátane pohľadávok postúpených z veriteľa: nezabezpečené
Daňový úrad Bratislava)
nepodmienené
nezabezpečené
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
nepodmienené
nezabezpečené
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
nepodmienené
nezabezpečené
Sociálna poisťovňa
nepodmienené
nezabezpečené
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
nepodmienené
nezabezpečené
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
nepodmienené
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Zistená
Prihlásená suma
suma
v€
v€
666,53

666,53

3815,82

3815,82

629,45

629,45

4353,07

4353,07

260,-

260,-

2125,85

2125,85

16193,45

16193,45

2457,90

2457,90

644,22

644,22

Celková suma zistených pohľadávok teda predstavuje sumu vo výške 31.146,29 EUR.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
V súvislosti s konkurzným konaním neprebiehajú žiadne spory.
Zisťovanie a súpis majetku
V súlade s § 73 ods. 1 ZKR správca zisťoval majetok podliehajúci konkurzu počas celého konkurzu, pričom pri
zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého Úpadcom, z vyjadrení Úpadcu a vlastných šetrení
vykonaných za súčinnosti orgánov, ktoré sú povinné mu poskytnúť súčinnosť. V súlade s ustanovením § 76 ods. 2
ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 8.9.2016 zverejnený v obchodnom
vestníku č. 173/2016 a tento bol správcom následne priebežne dopĺňaný.

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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Majetok všeobecnej podstaty tvoria:
a. nespotrebovaný a vrátený preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 EUR,
b. hotovosť Úpadcu vo výške 1.700,- €
c. hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo - RENAULT LAGUNA, EVČ: BL607LL, VIN:
VF1KG43B635983734, farba: šedá, rok výroby 2006 v súpisovej hodnote 1.400,- EUR,
d. finančné prostriedky získané správcom na základe vykonávaných zrážok zo mzdy Úpadcu od júla 2016 do
marca 2017 v celkovej výške 8.448,60 EUR.
Výťažok z konkurznej podstaty
Výťažok zo všeobecnej podstaty predstavuje:
A. nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 EUR
B. hotovosť Úpadcu vo výške 1.700,- €
C. speňaženie hnuteľnej veci - osobné motorové vozidlo - RENAULT LAGUNA, EVČ: BL607LL, VIN:
VF1KG43B635983734, farba: šedá, rok výroby 2006; výťažok vo výške 550,- €
D. finančná hotovosť získaná z vykonávaných zrážok zo mzdy Úpadcu od júla 2015 do marca 2017 vo výške
8.448,60 EUR.
Nakoľko konkurznú podstatu konkurzného konania na majetok Úpadcu tvorí len všeobecná podstata,
výťažok z konkurzu teda ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku spolu predstavuje sumu vo
výške 11.362,48 EUR.

2.ROZVRHOVÁ ČASŤ
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku z majetku Úpadcu pre nezabezpečených veriteľov
vyhotovený podľa § 101 ZKR.
Suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov spolu: 31.146,29 €.
Suma výťažku zo speňažovania: 11.362,48 EUR
Suma pohľadávok proti podstate (vrátane prislúchajúcej časti paušálnej odmeny správcu a odmeny zo
speňažovania majetku): 1.121,54 EUR
Suma na rozvrhnutie: 10.240,94 EUR
Suma na rozvrhnutie v celkovej výške 10.240,94 EUR bude medzi veriteľov rozdelená v rovnakom pomere, a
to 32,88 % k ich zisteným pohľadávkam, nasledovne:

p.č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Suma
prihlásenej Suma
zistenej Výška
uspokojenia
pohľadávky v €
pohľadávky v €
z konečného rozvrhu v €
666,53
666,53
219,16
3815,82
3815,82
1254,64
629,45
629,45
207,-

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
SPP - distribúcia , a.s.
Slovenská
konsolidačná,
a.s.
(pohľadávky
4353,07
postúpené z veriteľa: Daňový úrad)
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
260,Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2125,85
Sociálna poisťovňa
16193,45
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
2457,90
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
644,22
SPOLU

4353,07

1431,28

260,2125,85
16193,45
2457,90
644,22

85,50
699,5324,40
808,16
211,80
10.240,94

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 správcu: V súlade s ustanovením § 101 ZKR týmto predkladáme návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a súčasne určujeme lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom
vestníku.

V Bratislave dňa 03.04.2017

Mgr. Petra Muroňová

K007681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pauschek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 9, 900 91 Limbach
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2016 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Podstata

Popis

Súpisová
hodnota [EUR]

Stav

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Všeobecná
podstata

100% obchodný podiel v obchodnej spoločnosti FIBER-INOV slovakia
s.r.o., Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 048 275

5.000,- €

-

30.3.2016

majetok
úpadcu

Všeobecná
podstata

Právo na vyplatenie vyrovnavacieho podielu v obchodnej spoločnosti
Kimrex s.r.o., Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce, IČO: 36 767 395

3.320,- €

-

30.3.2016

majetok
úpadcu

Všeobecná
podstata

Právo na vyplatenie vyrovnavacieho podielu v obchodnej spoločnosti
3.750,- €
SAMAT AL, s.r.o., Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava IČO: 45 441 111

-

30.3.2016

majetok
úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K007682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bíziková rod. Belišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
P.O.Box 75, Záhrebská 6, 810 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/71/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/71/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Vároši - správca dlžníka Silvia Bíziková rod. Belišová, nar. 30.07.1978, Borovicová 5022/45, 900 27
Bernolákovo, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.05.2017 o 10:00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Petra
Várošiho so sídlom Záhrebská 6, 811 05 Bratislava.
Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia účastníkov - otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Hlasovanie schôdze o výmene správcu
Záver

Prezentácia účastníkov konania bude od 09:45 - 10:00 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
právnické osoby výpis z OR nie straší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu splnomocnením alebo
poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Peter Vároši, správca

K007683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Zugárková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 13, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/16/2017 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/16/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 6K/16/2017-30 zo dňa 27.03.2017, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 65/2017 zo dňa 03.04.2017, značka záznamu K007269, Okresný súd Bratislava I
ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S
1633, v konkurznom konaní úpadcu Tatiana Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom: Krásnohorská 13, 851
07 Bratislava, št. príslušnosť: SR.
JUDr. Peter Vrábel, správca úpadcu Tatiana Zugárková, nar. 16.04.1967, bytom: Krásnohorská 13, 851
07 Bratislava, v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem
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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ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu - zn. 6K/16/2017 S1633 je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava v pracovných dňoch - v pondelok až v
piatok, vždy v čase od 09.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu, mailom
na adresu: peter.vrabel@legate.sk alebo telefonicky na tel. čísle - 02/ 62 52 75 61.
V Bratislave, 03.04.2017
JUDr. Peter Vrábel, správca

K007684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Peňažná pohľadávka voči Okresnému súdu Bratislava I – nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu v sume 971,93 eur
Bratislava, dňa 03.04.2017
JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu

K007685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LadSK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 709 115
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Karlíková
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S 1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, zabezpečený
veriteľ zapísaný v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1 zabezpečené pohľadávky zapísané
v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1 tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Položka č. 1: Byt
nachádzajúci sa v bytovom dome súpisného čísla 138, postavený na parcele registra C číslo 89, druh stavby: 9 Bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
Vchod :

Laurins.11

4. p.

Byt č. 16

Spoluvlastnícky podiel k bytu č. 16 vo veľkosti 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 22775 / 256203
Nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 6988, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č.
Staré mesto, katastrálne územie: Staré Mesto
Opis zabezpečovacieho práva:
·
·

Záložné právo na byt č.16/4.p., 17/4.p., Laurinská 11 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31575951, podľa V-140/08 zo dňa 7.1.2008.
Záložné právo na byt č.16/4.p., 17/4.p., Laurinská 11 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31575951, podľa V-3725/08 zo dňa 6.3.2008.

Položka č. 2: Pozemok
postavený na parcele registra C číslo 89, vo výmere: 919 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spoluvlastnícky podiel k pozemku: 22775 / 256203
Nehnuteľnosť je v Katastri nehnuteľností evidovaná na liste vlastníctva č. 6989, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č.
Staré mesto, katastrálne územie: Staré Mesto
Opis zabezpečovacieho práva:
·
·

Záložné právo na spluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.89 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31575951, podľa V-140/08 zo dňa 7.1.2008.
Záložné právo na spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.89 v prospech Tatra banky, akciová spoločnosť,
IČO: 00686930, podľa V-3725/08 zo dňa 6.3.2008.

Súpisová hodnota súboru majetku (byt s pozemkom): 469 000,- EUR
Položka č. 3: Byt
nachádzajúci sa v bytovom dome súpisného čísla 138, postavený na parcele registra C číslo 89, druh stavby: 9 Bytový dom, Kód umiestnenia stavby: 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
Vchod :

Laurins.11

4. p.

Byt č. 17

Spoluvlastnícky podiel k bytu č. 17 vo veľkosti 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 11455 / 256203
Nehnuteľnosti sú v Katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 6988, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č.
Staré mesto, katastrálne územie: Staré Mesto
Opis zabezpečovacieho práva:
·
·

Záložné právo na byt č.16/4.p., 17/4.p., Laurinská 11 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31575951, podľa V-140/08 zo dňa 7.1.2008.
Záložné právo na byt č.16/4.p., 17/4.p., Laurinská 11 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31575951, podľa V-3725/08 zo dňa 6.3.2008.
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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Položka č. 4: Pozemok
postavený na parcele registra C číslo 89, vo výmere: 919 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
Spoluvlastnícky podiel k pozemku: 11455 / 256203
Nehnuteľnosť je v Katastri nehnuteľností evidovaná na liste vlastníctva č. 6989, okres: Bratislava I, obec: BA-m.č.
Staré mesto, katastrálne územie: Staré Mesto
Opis zabezpečovacieho práva:
·
·

Záložné právo na spluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.89 v prospech Dexia banka Slovensko a.s., IČO:
31575951, podľa V-140/08 zo dňa 7.1.2008.
Záložné právo na spoluvlastnícky podiel k pozemku parc.č.89 v prospech Tatra banky, akciová spoločnosť,
IČO: 00686930, podľa V-3725/08 zo dňa 6.3.2008.

Súpisová hodnota súboru majetku (byt s pozemkom): 262 000,- EUR
Bratislava, dňa 03.04.2017
JUDr. Alexandra Karlíková, správca úpadcu

K007686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Switch spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 94 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 247
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2016 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Anett Pirohár, správca úpadcu Switch spol, s.r.o., so sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35 911 247,
zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2017 o 10.00 hod v
sídle kancelárie správcu na ul. Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava 37, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania do 1. schôdze veriteľov
Voľba členov veriteľského výboru/zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia §36 ZKR
Záver

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra nie starší ako 1. mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov sú povinní predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad
totožnosti.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.
V Bratislave, dňa 03.04.2017

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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Ing.Anett Pirohár

K007687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Nábytok GALAN s.r.o. sídlom: M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, k sp.zn. 4K/15/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Veriteľ :

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

Poradové číslo v zozname pohľadávok: 230

Celková prihlásená suma: 876,09 Eur
Právny dôvod : dávka garančného poistenia za zamestnanca podľa Zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších
predpisov (obdobie od 01.03.2016 do 31.03.2016 a 01.04.2016 do 30.04.2016. splatné dňa 04.10.2016).

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

JUDr. Karol Kovár
správca Nábytok GALAN, s.r.o.

K007688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., IČO: 36 223 000, so sídlom
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, sp. zn.
36K/41/2016 – veriteľom popierajúcich pohľadávku iného veriteľa, že IBAN bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je takýto:
IBAN: SK36 0900 0000 0001 8275 1138, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods. 7 písm. b)
musí byť podané na predpísanom tlačive.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K007689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava
36K/41/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., IČO: 36 223 000, so sídlom
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 10510/T zvoláva v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”) prvú schôdzu veriteľov na deň 16. mája 2017 o 11.00 hod. v sáloniku Trias
Hotela HolidayInn na ulici Hornopotočná 5 v Trnave.
Program
1.
2.
Správa
3.
Hlasovanie
4.
Voľba
5. Záver schôdze.

o

činnosti
správcu
schôdze
veriteľov
o
členov
veriteľského

a
o
výmene
výboru

stave
správcu
podľa

schôdze:
Otvorenie,
konkurzného
konania,
podľa
§
36
ZKR,
§
37
ZKR,

Prezencia účastníkov schôdze zo začiatkom od 10.00 hod. sa bude konať v mieste konania schôdze veriteľov.
Pri prezencii účastníci predložia správcovi doklad totožnosti, právnická osoba predloží aktuálny výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace, štatutárny zástupca predloží doklad totožnosti, zástupca sa
preukáže splnomocnením
alebo
poverením
na
zastupovanie
a
dokladom
totožnosti.
V súlade s ust. § 35 ods. 2 ZKR: „Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Predseda schôdze môže povoliť účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu úpadcu alebo
zákonnému
zástupcovi
úpadcu.“
Správca úpadcu týmto vyššie menované osoby upozorňuje, že v prípade ich účasti na schôdzi veriteľov
budú tieto osoby alebo ich zástupcovia pri prezencii vyzvaní na predloženie dokladu totožnosti, právnické
osoby na predloženie výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace, štatutári na predloženie
dokladu totožnosti, zástupcovia na predloženie plnej moci alebo poverenia na zastupovanie a dokladu
totožnosti.
V Trnave, dňa 30.03.2017
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K007690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matovičová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/39/2016 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu- Mária Matovičová, nar.: 15.12.1964, bytom Ružindol 116, 919 61
Ružindol, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36K/39/2016, týmto v zmysle
ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov)
oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, na
celkovú sumu 5 840,97 eur (z toho istina 4 808,81 eur, úroky z omeškania 313,24 eur, náklady z uplatnenia
718,92 eur).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AB cosmetics, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 661 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2012 S 1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu AB cosmetics, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 661 171, Tamaškovičova ul. 17,
Tranava 917 01 (ďalej len „Úpadca“), v súlade s ust. § 96, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a
rozvojová banka, a.s., Štefániková 27, 814 99 Bratislava (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty tohto zabezpečeného veriteľa. Správca týmto zároveň
oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
V Trnave, dňa 03.04.2017
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K007692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Šustek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na drahách 584, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2015 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/38/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Alexander Šustek, nar. 08.12.1953, Na Drahách 584,
908 71 Moravský Svätý Ján, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote boli doručené do kancelárie
správcu prihlášky veriteľa :

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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Zuzana Dittrich, bytom Sekule č. 108, 908 80 Sekule
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 6880,62 €, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 33.
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 2: 1 140,- €, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 34.
Celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 3: 943,22 €, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 35.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

K007693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 39, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2015 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 25/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:

Celková suma: 155,31 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: výkon práce, časť mzdy za mesiac marec 2017,
Dlžník: 2KK, s. r. o., Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042
Dátum splatnosti: apríl 2017
Súpisová hodnota: 155,31 EUR
Deň zápisu: 3. 4. 2017

K007694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KUPEX spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefov Dvor 390, 919 42 Voderady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 399 347
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36R/1/2017 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36R/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka KUPEX
spol. s r.o. « v reštrukturalizácii », IČO : 31 399 347, so sídlom Jozefov Dvor 390, 919 42 Voderady, týmto
zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25.05.2017 o 10:30hod. (prezentácia od 10:00hod. do
10:30hod.), a to v budove Mediahaus, na adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra (1. poschodie, malá zasadacia
miestnosť) .
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa dlžníka o stave spoločnosti
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3
mesiace, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 03.04.2017
Mgr. Veronika Hetényiová

K007695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 147, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 23K/25/2016 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/25/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Attila Nagy, nar. 03.04.1969, Žihárec 147, Žihárec,
týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
záko-nov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote boli doručené do kancelárie správcu prihlášky
veriteľa :
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava , IČO: 35792752
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 1271,21€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 12.
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 2: 1271,21€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 13.
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 3: 1406,41€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 14.
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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Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 4: 1406,41€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 15.

JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

K007696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, trvale bytom Ulica I. Vysočana
730/1G, 971 01 Prievidza, č.k. 38K/37/2016 týmto prekladá:
Návrh čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty:
·
·

suma výťažku z majetku zapísaného do oddelenej podstaty predstavuje sumu 18.000,00 €
suma pohľadávok proti oddelenej podstate predstavuje sumu 2.804,99 €

Poučenie:
V súlade s § 96 ods. 5 týmto správca predkladá zabezpečenému veriteľovi OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5,
813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, ako príslušnému orgánu, návrh čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty a súčasne mu určuje 15-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia návrhu rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K007697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2879/40, 91108, Trenčín, teraz Vyšná Slaná 69, 049 25
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S 1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát /všeobecná podstata/, o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 88 – peňažná
hotovosť v sume 320,80 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 03.04.2017.
Ing.Katarína Roderová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NoPe Trade s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 794 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/37/2016 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:
·

AXYL, s.r.o., so sídlom Vodárenská 77, 921 01 Piešťany, IČO: 36 243 248. Prihlásená suma je 15 350,88
Eur

JUDr. Viliam Vaňko, správca

K007699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IB Správcovská, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 833 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/11/2013 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/11/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu IB Správcovská, s.r.o. v konkurze, so sídlom Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín, IČO:
36 833 185 vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 29K/11/2013 správca úpadcu Mgr Peter Plško, so
sídlom Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

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

27

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

V zmysle § 96 ods. 5 ZKR správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu.
V zmysle § 96 ods. 6 ZKR poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie
pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote
nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Trenčíne dňa 30.03.2017
Mgr. Peter Plško, správca

K007700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Roháča 906/3, 971 03 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 03.04. 2017 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, bytom J.
Roháča 906/3, 971 01 Prievidza – Prievidza III Necpaly, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.
38K/47/2016, doručená prihláška pohľadávky veriteľa O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 35 848 863 vo výške 129,48 € .
Prihláška veriteľa O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 35 848 863 bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 03.04.2017
JUDr. Danica Birošová, správca

K007701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971
01 Prievidza oznamuje doručenie súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľa O2 Slovakia, s.r.o.,
Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863 v sume 175,70 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863 v sume 175,70 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K007702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hogaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2016 S 1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu Štefan Hogaj v konkurze, nar. 01.01.1969, bytom Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza,
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/18/2016 správca úpadcu Mgr Peter Plško, so sídlom
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s. IČO: 35 704 713
a súčasne oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku z tejto oddelenej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V zmysle § 96 ods. 5 ZKR správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu.
V zmysle § 96 ods. 6 ZKR poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie
pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote
nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Trenčíne dňa 30.03.2017
Mgr. Peter Plško, správca

K007703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hogaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/18/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu Štefan Hogaj v konkurze, nar. 01.01.1969, bytom Šumperská 43/27, 971 01 Prievidza,
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/18/2016 správca úpadcu Mgr Peter Plško, so sídlom
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SLSP, a.s. IČO: 00 151 653 a súčasne
oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku z tejto oddelenej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do
zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
V zmysle § 96 ods. 5 ZKR správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie
príslušnému orgánu.
V zmysle § 96 ods. 6 ZKR poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní
od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie
pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote
nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
V Trenčíne dňa 30.03.2017
Mgr. Peter Plško, správca

K007704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ákos Hegedűs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. H. Vajanského 66, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1963
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/47/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/47/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

popis súpisovej zložky majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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26

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
35,60 €
obdobie 12/2016

27

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
35,60 €
obdobie 01/2017

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

K007705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Súpisová hodnota a mena: 42,16 €

V Nitre, dňa 31.03.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K007706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Korbašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozokany 139, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Stanovisko zástupcu veriteľov ku konečnému rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Dňa 30.03.2017 bolo Správcovi doručené stanovisko zástupcu veriteľov Československá obchodná banka, a.s.,
IČO: 36 854 140, Michalská 18, 811 01 Bratislava k predloženému konečnému rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov [Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov zostavený dňa 17.03.2017]
v znení:
„Československá obchodná banka, a.s. ako zástupca veriteľov súhlasí s predloženým návrhom konečného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

31

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

„Československá obchodná banka, a.s. ako zástupca veriteľov súhlasí s predloženým návrhom konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak ako bol predložený správcom zo dňa 17.03.2017.“
Schválený konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Celkový hrubý výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu vo výške
3.417,63 EUR [bez zohľadnenia pohľadávok proti podstate].
Súpisová
hodnota
(v EUR)

Spôsob
speňaženia

Priradený
výťažok
(v EUR)

§ 91 ods. 1 ZKR

1 660,00

P.č.

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky
zložky majetku

1.

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

2.

Peňažná
pohľadávka

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

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

3.

Peňažná
pohľadávka

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

§ 91 ods. 1 ZKR

135,96

4.

Peňažná
pohľadávka

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

§ 91 ods. 1 ZKR

11,45

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

3.417,63

Pohľadávky proti podstate: Oznam o zostavení Zoznamu pohľadávok proti podstate zostavený podľa ust. § 96 ods.
2 ZKR spolu so zámerom zostaviť Konečný rozvrh výťažku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 23/2017 dňa
02.02.2017. V lehote 30 dní, ktorá začala plynúť od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate v Obchodnom vestníku, neboli u Správcu vznesené žiadne námietky proti pohľadávkam proti podstate.
Podľa zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je celková suma pohľadávok proti podstate priradená
k všeobecnej podstate vo výške 764,71 EUR.
Rozvrhovaná suma: Hrubý výťažok 3.417,63 EUR; Pohľadávky proti všeobecnej podstate 764,71 EUR; Suma
výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 2.652,92 EUR
Rozvrh:
Zistená suma pre
účel
Konečného %
P.č. Veriteľ
IČO
rozvrhu výťažku (v Podiel
EUR)
36
Československá obchodná banka, a.s.,
1/1
854 9 991,91
24,07
Michalská 18, 811 01 Bratislava
140
36
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická
2/1
234 1 696,94
4,09
7434/147, 921 01 Piešťany
176
35
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811
3/1
807 7 777,89
18,74
09 Bratislava
598
4/1 Sociálna
poisťovňa
so
sídlom 30 148,97
0,36
v Bratislave, ul. 29. augusta 8-10, 813 63 807
4/2
43,72
0,11
Bratislava
484
5/1
278,38
0,67
5/2
214,72
0,52
5/3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 35 16,28
0,04

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

638,60

108,45

108,45

497,10

497,10

9,52
2,79

12,31

17,79
13,72
1,04

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
35 16,28
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava,
937 28,45
mestská časť Petržalka (Krajská pobočka
874 298,20
Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra)
319,02
348,44
36
Západoslovenská
distribučná,
a.s,
6/1
361 175,99
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
518
35
Intrum
Iustitia
Slovakia,
s.r.o.,
7/1
831 20 170,32
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
154

0,04
0,07
0,72
0,77
0,84

1,04
1,82
19,06
20,39
22,27

0,42

11,25

48,59 1 289,12

1 289,12

SPOLU:

100,00 2 652,92

2 652,92

5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

41 509,23

96,09

11,25

K007707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibenský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorčanská 653 / 63, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Tibenský, Dvorčanská 653/63, 949 05 Nitra –
Dolné Krškany, SR v súlade s § 97 ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zverejňuje návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty úpadcu.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - oddelená podstata

60 920,00

Celková suma pohľadávok proti podstate

13 464,24

Rozdiel medzi výťažkom z oddelenej podstaty a pohľadávkami proti podstate

47 455,76

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa v 1. poradí

42 100,00

Suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa v 2. poradí

1 058,00

Zvyšok výťažku presunutý do všeobecnej podstaty úpadcu

4 297,76

Suma
v€

P.č. Veriteľ

45. Debt Collector, s.r.o. - oddelený veriteľ v 1. rade

18.

Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra oddelený veriteľ v 2. rade

pohľadávok Uspokojenie
veriteľa

44 600,07 €

42 100,00 €

122,30 €

122,30 €
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19.

Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra oddelený veriteľ v 2. rade

16,70 €

16,70 €

20.

Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra oddelený veriteľ v 2. rade

919,00 €

919,00 €

1 058,00 €

1 058,00 €

Spolu uspokojenie oddeleného veriteľa v 2. rade

Uznané záložné právo v 2.poradí oddeleného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 949 01 Nitra bude uspokojené v plnom rozsahu, tzn. vo výške 1.058,- Eur.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje správca príslušnému orgánu – oddelenému veriteľovi v 2. Rade lehotu na schválenie návrhu rozvrhu
z oddelenej podstaty do 30 dní od zverejnenia uvedeného návrhu rozvrhu výťažku oddelenej podstaty v Obchodnom
vestníku. Návrh rozvrhu oddelenej podstaty bol doručený oddelenému veriteľovi na schválenie dňa 04.04.2017.
Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Poučenie správcu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení oddelený veriteľ môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo môže
v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Nitre dňa 04.04.2017
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K007708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SFDK, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: SFDK, s.r.o., so sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914,
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v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: SFDK, s.r.o., so sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914,
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro, vložka č. 41498/N (ďalej aj ako len “Dlžník“ alebo
„Predkladateľ Plánu“), vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spis. zn.: 32R/2/2016.
Sp. zn.:

32R/2/2016

Miesto konania:

Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 05 Bratislava

Dátum, čas:

29.03.2017 o 13,00

Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
2. František Funket, trvale bytom Bušovce 83, Bušovce, zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
3. Gabriela Šebíková, trvale bytom Moyzesova 19, Poprad, zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
4. Rudolf Pačaj, trvale bytom Májová 374/43, Poprad, zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
5. Miroslav Ondruš, trvale bytom Záborského 7, Poprad. zastúpený spoločnosťou ADVISORY LAW OFFICE –
Dr. GAJDOŠ, s.r.o. - JUDr. Štefanom Gajdošom na základe splnomocnenia zo dňa 10.11.2016
Ďalší prítomní:
1. Dlžník – v zastúpení
Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Záverečný návrh reštrukturalizačného Plánu - stanoviská a požiadavky členov veriteľského výboru k
predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka a hlasovanie o predlžení
lehoty na prepracovanie reštrukturalizačného plánu, prípadne rozhodovanie o schválení alebo
zamietnutí predloženého reštrukturalizačného plánu za predpokladu, že veriteľský výbor neurčí
lehotu na jeho prepracovanie
3. Záver

Ad 1/ Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „zvolávateľ“) v zmysle § 128 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“). V zmysle
§ 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho
členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že na
zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 5 členovia veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor (ďalej len „VV“) je
uznášaniaschopný.
Ad 2/ Záverečný návrh reštrukturalizačného Plánu
Zvolávateľ oznámil prítomným členom VV, že Dlžník ako predkladateľ záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu (ďalej len „Plán“) doručil v elektronickej podobe dňa 16.03.2017 Tatra banke, a.s. Plán, t.j. v lehote stanovenej
zákonom podľa § 143 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Zároveň Zvolávateľ vyzval členov VV, aby predložili
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonom podľa § 143 ZKR v spojení s § 203a ods. 2 ZKR. Zároveň Zvolávateľ vyzval členov VV, aby predložili
svoje stanoviská, požiadavky, prípadne výhrady k predloženému Plánu.
Následne prítomní členovia VV prezentovali výhrady a pripomienky k predloženému Plánu, pričom vzhľadom na
výhrady a pripomienky k predloženému Plánu, zvolávateľ navrhol hlasovať o nasledovnom uznesení:
„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že Dlžníkovi ako predkladateľovi
reštrukturalizačného plánu určuje 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu zmysle výhrad a
pripomienok vznesených veriteľským výborom, uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici“.
Následne členovia veriteľského výboru pristúpili k hlasovaniu:
Hlasovanie:
Za:

5 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Proti:

0 hlasov

Uznesenie č.1: Veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka, rozhodol v zmysle § 144 ods. 1 ZKR, že Dlžníkovi ako
predkladateľovi reštrukturalizačného plánu určuje 15 dňovú lehotu na prepracovanie reštrukturalizačného plánu
zmysle výhrad a pripomienok vznesených veriteľským výborom, uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici.
Vzhľadom na vyššie uvedené Uznesenie č. 1 VV nehlasoval o schválení alebo zamietnutí Plánu.
Ad 3/ Záver
Keďže nikto z prítomných členov VV nepožiadal o doplnenie ďalšieho bodu programu, ani nepredniesol žiadny ďalší
návrh, predseda VV sa všetkým zúčastneným poďakoval za ich účasť a ukončil zasadnutie VV.
____________________________
Tatra banka, a.s.
predseda veriteľského výboru
Mgr. Lucia Hačundová

K007709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. František Mészáros
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lipami 50/3684, 940 16 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1959
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/7/2016 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

popis súpisovej zložky majetku

26

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
59,46 €
obdobie 01/2017

27

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
57,80 €
obdobie 02/2017
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

36

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

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

K007710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MANSA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 57A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 771 929
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP,
k.s., so
sídlom
kancelárie
Mostná
13,
949
01
Nitra, správca
úpadcu: MANSA s.r.o., so sídlom Štúrova 57A, 949 01 Nitra, IČO: 36 771 929 oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00hod. - 12:00 hod a od 13:00 hod. - 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca

K007711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Thurócziho 979/76, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Druh

Zrážka o príjmu úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
246,30 €
výkonu rozhodnutia alebo exekúcii za mesiac 3/2017.

Adresa miesta, kde sa Podiel
vec nachádza
úpadcu

Súpisová
hodnota
v
€
pripadajúca na podiel úpadcu

Správcovský účet

246,30

1/1

JUDr. Jozef Majorán, správca
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K007712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MANSA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 57A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 771 929
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: MANSA s.r.o., Štúrova
57A, 949 01 Nitra, IČO: 36 771 929 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa
15.3.2017, sp. zn. 31K/49/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie okresného súdu bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.03.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP,
k.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra,
Štúrova 9, 94968 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 31K/49/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť
uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a
včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou
je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28
ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si
takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie
právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata
v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K
prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
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inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých
má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na
tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§
30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na
neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na
veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor MANSA s.r.o., Štúrova 57A, 949 01 Nitra, IČO: 36 771 929, (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 31K/49/2016 dated on 15th of March
2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published on 22nd of March 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor
have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, Slovakia. In one copy creditors
lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Bratislava I), Štúrova 9, 94968 Nitra, Slovak Republic, to
the No. 31K/49/2016. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied
only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the
Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3
BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application
of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal
reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in
Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”);
the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to
the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee
has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of
right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has
the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in
which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor
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which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor
does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of
non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise
the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence
or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence
or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The
trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has
the right to allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims,
who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Nitra, dňa 27.03.2017

In Nitra, 27th of March 2017

SKP, k.s., správca

SKP, k.s., trustee

K007713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Sekerka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výpalisko 45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1954
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/27/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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31K/27/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota

iná majetková hodnota

15

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 02/2017

16

zrážky z dôchodku úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
261,62 €
obdobie 03/2017

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

K007714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poukázanie preddavku na výdavky a odmenu predbežného správcu na správcovský účet
Typ : Iná majetková hodnota
Stav : Zaradený do súpisu
Súpisová hodnota : 663,88 €

K007715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 209, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
25,66
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JUDr. Jozef Majorán, správca

K007716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sojka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 74, 951 63 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/16/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu zverejňuje v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a vykonávacích predpisov súpis majetku podstát, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.
Všeobecná podstata – iná majetková hodnota
Nominálna hodnota a Adresa miesta, kde sa vec Podiel
Druh
mena
nachádza
úpadcu
Zrážka zo odmeny úpadcu za
42,46
Správcovský účet
1/1
mesiace 2/2017

Súpisová hodnota v € pripadajúca na
podiel úpadcu
42,46

JUDr. Jozef Majorán, správca

K007717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 6
iná majetková hodnota
popis
59,30 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 59,30 EUR
deň zapísania majetku
29.03.2017
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.
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K007718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Gálus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavná 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1953
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 6
iná majetková hodnota
suma
133,72 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
133,72 EUR
deň zapísania majetku
03.04.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K007719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vrbjar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kovarce 457, 956 15 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31K/12/2016 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/12/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Erik Solár, správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Vrbjar, nar. 14.10.1985, bytom 956 15 Kovarce
457, vec vedená na Okresnom súde Nitra, č.k. 31 K/12/2016, v zmysle ust. § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že
k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcov veriteľov a veriteľov pohľadávok proti
podstate k dispozícii v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno
dohodnúť emailom: solare@mail.t-com.sk, alebo telefonicky: 0915 833 362.
V zmysle ust. § 96 ods. 3 a nasl. ZKR:
(3) Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
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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.
(4) Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
(5) Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od
uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný
orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý
rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe
schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku
správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
(6) Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky
proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
(7) Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
JUDr. Erik Solár, správca

K007720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piatka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 42, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2015 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR
Veriteľ: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO 35 792 752
Prihláška pohľadávky v celkovej výške 1.338,27 € doručená dňa 4.3.2017
V Žiline, dňa 4.3.2017
Mgr. Lubomír Kadura
správca úpadcu Miroslav Piatka

K007721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radko Kravčuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 5K21/2016 S 1336
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
5K21/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing.
Radko Kravčuk, nar. 15. 10. 1966, bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok (podnikajúci do 30. 11. 2009 pod
obchodným menom Ing. Radko Kravčuk RAJA, s miestom podnikania: K. Sidora 1840/72, 034 01 Ružomberok,
IČO:40 401 430, v súlade s ust. § 34 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej „ZKR“
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 18. 05. 2017 (štvrtok) so začiatkom o 10,00 hodine
v kancelárii správcu, Ul. P. Mudroňa 505/5, v Martine s nasledovným programom:
1)

Zahájenie prvej schôdze veriteľov

2)

Správa o činnosti správcu a správa o stave konkurzného konania

3)

Voľba zástupcu veriteľov

4)

Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z. z.

5)

Rôzne, záver

Prezentácia veriteľov začne o 9:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
V Martine dňa 03. 04. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K007722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Franček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová úpadcu: Július Franček, nar.: 12.11.1974, trv. bytom. Oslobodenia 882/3, 028 01
Trstená, oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárií správcu na adrese : Framborská 58, 010 01 Žilina, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok až piatok od 8°° hod. do 12°° hod. a od 13°° hod. do 15°° hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese správcu, v ktorej záujemca uvedie
čas, od kedy do kedy má záujem nahliadať do spisu.
JUDr. Alena Balážová, správca
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K007723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhMr.Pavel Krátky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 3109/6, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.9.1947
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K6/2014-77
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K 6/2014 -77
Druh podania:
Iné zverejnenie

V zmysle § 98 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení /ďalej len ZKR/ predkladám
návrh konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečených a nezabezpečených veriteľov zo speňaženého majetku
úpadcu PhMr. Pavel Krátky, nar. 15.9.1947, bytom Tatranská 3109/6, 010 08 Žilina Zástupcovi veriteľov určujem
lehotu 30 dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečených a nezabezpečených veriteľov.
Lehota začína plynúť od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Veritelia môžu do konečného rozvrhu výťažku
nahliadať v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hod. Žiadosť o
nahliadnutie do rozvrhu výťažku je potrebné podať najmenej deň vopred telefonicky 041 5621056. Zástupca
veriteľov môže v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu na konečný rozvrh výťažku, tento návrh schváliť, alebo
môže v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky proti rozvrhu.
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu:14541,71 eur
Z toho zabezpečení veritelia: 12 163,32 eur
Celková suma pohľadávok proti podstate: 3330,927 eur
Z toho zabezpečení veritelia : 3 050,79 eur
Suma na uspokojenie zabezpečených veriteľov:9 112,53 eur
Suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 2 098,25 eur

K007724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrenšč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1975
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Chrenšč, bytom Mierová 1969/20, 026 01 Dolný
Kubín, nar.: 22.03.1975, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 02/2017 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
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Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 148,54 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 31.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K007725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU IV. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu INVET spol. s r.o., IČO: 31 559 450, so sídlom: Záturčianska 1, 036 01
Martin v Obchodnom vestníku č. 36/2017 dňa 21.02.2017, zverejnila IV. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2016 dňa
16.06.2016 (súbor materiálových zásob a hmotný investičný majetok).
V lehote určenej na predkladanie ponúk v rámci IV. kola verejného ponukového konania nebola správcovi doručená
žiadna ponuka vo veci speňaženia súboru materiálových zásob ani žiadna ponuka vo veci speňaženia hmotného
investičného majetku.

V Žiline, dňa 03.04.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K007726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Franček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017 S568
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/1/2017 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/1/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie v angličtine zahraničným veriteľom
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Július Franček, nar.:
12.11.1974, trv. bytom. Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, , (ďalej len úpadca), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Žilina č. k. 4K/1/2017 - 97, 5117200768 zo dňa 24.3.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok hore
uvedeného úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 64/2017 dňa
31.3.2017 pod K007201. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZoKR“) veritelia
úpadcu sú povinní v základne prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky
v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie : Framborská 58, 010 01
Žilina, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Žilina,Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Slovenská republika, k číslu konania 4K/1/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícií na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa
v konkurze neprihliada. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok
zanikne. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR. Toto zverejnenie sa
vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
JUDr. Alena Balážová – správca

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the ban-kruptcy trustee
of the debtor: Július Franček, nar.: 12.11.1974, trv.bytom: Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená, (hereinafter
referred to as „debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No.
4K/1/2017, - 97 5117200768 dated on 24.3.2017, bankruptcy procedure was declared on the Bankrupťs estate.
This resolution of the District Court was published on 64/2017 in day 31.3.2017 struk K007201. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (
hereinafter referred to as „the BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address:
JUDr. Alena Balážová, Framborská 58, 010 01 Žilina, Slovenská republika and in one copy to the Okresný
súd Žilina (District Court Žilina) Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovac Republic, to the No. 4K/1/2017.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupťs general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. The registration form
can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency.
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with
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case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfil the requirements stated
by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered
as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. In case
a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The trustee or the
court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete registration.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration of claim according to the article 30 of the BRA. This
information is desi gned for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the Debtor.

JUDr. A. Balážová, trustee of the bankrupt.

K007727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gromovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10192/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J. Janošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6k/23/2016 S 1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6k/23/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka:
majetku

1.

Hodnota

peňažná hotovosť úpadcu, vložená na účet správy podstaty

1660,00 €

dňa 03.04.2017 -1660,00 €

K007728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Chrenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 21/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 21/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Šamaj, správca úpadcu Patrik Chrenko, nar. 06.07.1990, J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš, zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle §34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá
sa bude konať dňa 09.05.2017 o 14.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Raková 683, 023 51
Raková.
Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov (§107 ods. 2)
Rozhodovanie o výmene správcu na základe § 36 ZoKR
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpisy z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na zastupovanie, doklad totožnosti a pri zastupovaní právnickej osoby
aj jej výpis z obchodného registra.
V Rakovej 31.03.2017

K007729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429
325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa:
- SLOVGROTRANS, a.s., Priemyselná 628, Žiar nad Hronom, IČO: 36 005 461, doručené dňa 31.03.2017 ako
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por.č. 1 – 3 zo dňa 27.03.2017, celková prihlásená suma:
3.937,82 EUR (2.613,39 EUR + 853,60 EUR + 470,83 EUR).
V Žiline dňa 03.04.2017

K007730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429
325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
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325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa:
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Liptovský Mikuláš,
IČO: 00 607 215, doručené dňa 31.03.2017 ako Prihláška pohľadávky por.č. 1 zo dňa 20.03.2017, celková
prihlásená suma: 250 EUR.
V Žiline dňa 03.04.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K007731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Buchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Tižina 340, 013 34 Dolná Tižina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 357 555
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 3K 6/2014 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 6/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia majetku všeobecnej podstaty úpadcu Martin Buchta, so sídlom Dolná Tižina 340, 013 34 Dolná Tižina

Dôvod zapísania majetku do
súpisu

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

Podstata

1.

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny

všeobecná Preddavok (depozit OS ZA)

2

Súpisová
Deň zapísania do
hodnota v
súpisu
€
470,75 €

29.02.2016

Vklad hotovosti úpadcu na bankový účet/pohľadávka
všeobecná Majetok podliehajúci konkurzu
z účtu

300,00 €

05.12.2016

3

Vklad hotovosti úpadcu na bankový účet/pohľadávka
všeobecná Majetok podliehajúci konkurzu
z účtu

200,00 €

04.01.2017

4

Vklad hotovosti úpadcu na bankový účet/pohľadávka
všeobecná Majetok podliehajúci konkurzu
z účtu

200,00 €

07.02.2017

5

Kreditné úroky pripísané na bankový účet/pohľadávka
všeobecná Majetok podliehajúci konkurzu
z účtu

0,01 €

07.03.2017

6

Kreditné úroky pripísané na bankový účet/pohľadávka
všeobecná Majetok podliehajúci konkurzu
z účtu

0,01 €

03.04.2017

V Rakovej, 03.04.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K007732
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.
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Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
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 zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca úpadcu Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 týmto v súlade s
§ 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené
z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa EsedFin, s.r.o. a do
všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa EsedFin, s.r.o. a čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
zaradeného do všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok
proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K007733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Binka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 446, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/94/2016 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/94/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Popis
Iná majetková hodnota – finančná hotovosť

Súpisová hodnota
1.660,00 €

Ing. Jozef Oravec - správca
v Banskej Bystrici, dňa 03.04.2017

K007734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Dratva - ZPaR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 989 676
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2010 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2010
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/41/2010
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnennie súpisu všeobecnej podstaty
P.č.
12/O
13/O
14/O

Popis
Výnosy zo spoluvlastníckych podielov – LPS Liptovská Teplička
Výnosy zo spoluvlastníckych podielov – LPS Liptovská Teplička
Výnosy zo spoluvlastníckych podielov – LPS Liptovská Teplička

rok
2013
2014
2015

Súpisová hodnota
146,70 €
48,90 €
97,80 €

Ing. Jozef Oravec - správca
v Banskej Bystrici, dňa 03.04.2017

K007735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Rapčanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 16, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1k/25/2015/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHLADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3. ZÁKONA Č. 7/2005 Z.Z.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu:
Barbora Rapčanová, nar.: 15.06.1988, bytom: Továrenská 16, 976 31 Vlkanová, 1K/25/2015 oznamuje, že dňa
28.03.2017 , teda po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. bola doručená:
Prihláška pohľadávky veriteľa SPRAVBYT, s.r.o. so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 13, Banská Bystrica, IČO: 31 647 669
v celkovej výške 383,94,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo 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.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu,
ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah
popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá
ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže
preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. 132
683 1001/1111.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K007736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bálint ENTER PLUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 23, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 908 129
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2014 s 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 1K/43/2014 vedenom na majetok úpadcu
Štefan Bálint ENTER PLUS, s miestom podnikania Mierová 23, 982 01 Tornaľa, IČO: 10 908 129
Správca: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie v Žilinskom kraji, Revolučná 10,
010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436
Spis. značka súdneho spisu: 1K/43/2014
Dátum:

23.03.2017

Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 24.02.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3) Záver
Prítomní:
Správca: I & R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.,
Predseda VV Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., písomné hlasovanie doručené správcovi dňa 20.03.2017
Člen VV

Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., písomné hlasovanie doručené správcovi dňa 21.03.2017

Člen VV

Veriteľ AERIAL s.r.o., písomné hlasovanie doručené správcovi dňa 22.03.2017

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia
Podľa ustanovenia § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZKR”): „Za uznesenie veriteľského výboru možno
hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely
uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že VV je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
K bodu 2): Hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov
Predseda VV vyzval prítomných členov na hlasovanie o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov, ktorý správca zaslal
predsedovi a jednotlivým členom VV dňa 08.03.2017.
O schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu pre
nezabezpečených veriteľov hlasovali predseda a jednotliví členovia VV nasledovne:
Hlasovanie:
Za:
·
·
·

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
AERIAL s.r.o.

Proti:
·

Nikto

Zdržal sa:
·

Nikto

Po hlasovaní bolo počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu pre nezabezpečených veriteľov v konkurze vedenom na majetok úpadcu Štefan Bálint
ENTER PLUS v znení, ako bol predložený listom správcu zo dňa 24.02.2017, sp. zn. 1K/43/2014 S 1436.“
K bodu 3): Záver:
Predseda VV skonštatoval, že program zasadnutia VV bol týmto vyčerpaný a zasadnutie VV o 10:00 hod. ukončil.
Po skončení zasadnutia VV predseda VV o priebehu zasadnutia VV vyhotoví zápisnicu, ktorej odpis následne
doručí príslušnému súdu a správcovi. Správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice
zabezpečí jej zverejnenie 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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Zápisnicu vyhotovil:
Za predsedu veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s.
Mgr. Andrej Hlava, právnik odboru právnych služieb, Slovenská sporiteľňa, a.s.

V Bratislave, dňa 23.03.2017

K007737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balášková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 113, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/75/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/75/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Balašková., Mýtna 113, 985 53 Mýtna, nar.
08.07.1972, týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 02/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 31.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K007738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 101, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 195 901
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
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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Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení druhého kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu formou
speňaženia podniku Úpadcu podľa § 92 ods. 1 pís. d/ ZKR
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.11.2015, ktoré bolo dňa 18.11.2015 zverejnené
v obchodnom vestníku OV 221/2015 pod značkou K025000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Poľnohospodárske družstvo „v konkurze“ so sídlom Ábelová 101, 985 13 Ábelová, IČO 00 195 901 (ďalej len
ako „Úpadca").
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29.03.2016 zverejneným dňa 06.04.2016 v Obchodnom
vestníku č. 65/2016 bol odvolaný z funkcie správcu Úpadcu spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica značka správcu S1568 (ďalej len ako „Predošlý správca") a do funkcie
správcu Úpadcu bola ustanovená obchodná spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 752 785, číslo správcu S 1704 (ďalej len ako „Správca").

Správca týmto vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu formou
speňaženia podniku Úpadcu, pričom podnik Úpadcu tvoria tieto veci, práva a iné majetkové hodnoty:
1. všetky nehnuteľné veci v súčasnosti evidované v katastri nehnuteľností a vlastnené Úpadcom, resp.
spoluvlastnícke podiely na nehnuteľných veciach v súčasnosti evidovaných v katastri
nehnuteľností vlastnené Úpadcom, a to
o nehnuteľnosti - pozemky (resp. spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach) vlastnené Úpadcom
uvedené pod číslom súpisovej položky 1 až 102, v OV 8/2016 zo dňa 14.1.2016 pod č. K000697
v časti „Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica“,
o nehnuteľnosti – stavby (resp. spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach) vlastnené Úpadcom
uvedené pod číslom súpisovej položky 1 až 3, v OV 8/2016 zo dňa 14.1.2016 pod č. K000697
v časti „Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica“,
2. všetky hnuteľné veci vlastnené Úpadcom, resp. spoluvlastnícke podiely na hnuteľných veciach
vlastnené Úpadcom, a to
o príslušenstvo nehnuteľnosti – vlastnené Úpadcom uvedené pod číslom súpisovej položky 1 až 5,
v OV 8/2016 zo dňa 14.1.2016 pod č. K000697 v časti „ Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica“ .

Správca vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania za nasledovných podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Poľnohospodárske
družstvo „v konkurze“ Ábelová“ najneskôr do 20 dní od zverejnenia oznámenia o konaní ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať
len jednu ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5.000,- EUR na účet Správcu, a
to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účte Správcu
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky ako
bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola verejného
ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na účet Správcu
pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

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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Druhé kolo ponukového konania bude pokladané za neúspešné,
a)
ak žiadny záujemca v druhom kole nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané
podmienky,
alebo
b) ak záujemca, ktorý v druhom kole ponukového konania predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané
podmienky, zmarí toto ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c) ak Správca zruší druhé kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď nižšie),
a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a) b) a c) bude splnená skôr.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a
výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť podnik Úpadcu s odkazom na toto oznámenie o ponukovom
konaní),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za predaj podniku Úpadcu bez označenia, či ide o cenovú ponuku s alebo
bez DPH (nakoľko sa pri predaji podniku o DPH neúčtuje),
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky vo výške 5.000,00 EUR na účet
Správcu: Tatra banka, a.s., IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

·
·

·
·
·
·
·
·

·

Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť, alebo
odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného ponukového
konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového
konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou
na tomto konaní.
V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, a to v lehote 45 dní
od skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Určenie víťaznej ponuky Správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť zmluvu o predaji podniku v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej
ponuky v Obchodnom vestníku.
Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na účet Správcu najneskôr v deň podpisu zmluvy o
predaji podniku.
Zložená zábezpeka vo výške 5.000,- EUR sa započíta do kúpnej ceny.
V prípade, že víťazný záujemca v lehote 30 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí zmluvu o predaji podniku a nevloží celú kúpnu cenu na účet Správcu, má sa za to, že od ponuky
odstúpil a zmaril toto ponukové konanie. Finančná zábezpeka vo výške 5.000,00 EUR v takom prípade
prepadá v prospech príslušných podstát.
Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania 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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Prevod podniku Úpadcu na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe zmluvy o predaji podniku v zmysle ust.
§ 92 ods. 2 ZKR, pričom:
·
·

na kupujúceho s podnikom Úpadcu prejdú iba záväzky uvedené v ust. § 92 ods. 2 ZKR,
kupujúci nadobudne podnik Úpadcu „ako stojí a leží“

V Bratislave, dňa 03.04.2017

KRIVANKON
Správca

k.s.

K007739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/82/2013 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 82/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
vypracovaný v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení
s ustanovením § 49 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
úpadca: Ján Húska, nar. 13.04.1975, bytom P. Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica
spis. zn. 2K 82/2013
správca: JUDr. Marián Pataj, J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Všeobecná časť
Súpis všeobecnej podstaty

1. Nehnuteľnosti
Dňa 14.03.2014 bol v OV č. 51/2014 publikovaný oznam – zmena súpisu, ktorou došlo k preradeniu súpisových
zložiek majetku zo súpisu oddelenej podstaty veriteľa: JUDr. Andrea Cimermanová, súdny exekútor, Francisciho
1044/6, 960 01 Zvolen, IČO: 37 816 993, do súpisu všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti
Identifikácia súpisovej zložky: Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 412 vedenom Okresným úradom Banská
Štiavnica, katastrálny odbor, k. ú. Teplá:
·
·
·
·

Pozemok parcelné číslo KN-C 446/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6748 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 450/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 451/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 130 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 458, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 294 m2

Spoluvlastnícky podiel: 183/192

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti
Identifikácia súpisovej zložky: Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 413 vedenom Okresným úradom Banská
Štiavnica, katastrálny odbor, k. ú. Teplá:
·
·
·
·
·
·

Pozemok parcelné číslo KN-C 446/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2788 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 446/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 446/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 439 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 449/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1115 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 450/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 451/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2

Spoluvlastnícky podiel: 111/180

Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti
Identifikácia súpisovej zložky: Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 414 vedenom Okresným úradom Banská
Štiavnica, katastrálny odbor, k. ú. Teplá:
·
·
·
·
·
·

Pozemok parcelné číslo KN-C 446/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6777 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 446/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 88 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 446/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4029 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 447, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 448, druh pozemku ostatné plochy o výmere 254 m2
Pozemok parcelné číslo KN-C 449/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 868 m2

Spoluvlastnícky podiel: 42/72

Príloha: Oznam v OV č. 51/2014 zo dňa 14.03.2014

Súpis všeobecnej podstaty (nehnuteľnosti) bol niekoľko krát upravený v časti súpisovej hodnoty zložiek majetku.
Posledná úprava súpisu všeobecnej podstaty bola publikovaná v OV č. 277/2015 zo dňa 26.11.2015.
Príloha: Oznam v OV č. 227/2015 zo dňa 26.11.2015

2. Peňažná pohľadávka
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Dňa 26.3.2014 bol v OV č. 59/2014 publikovaný oznam o doplnení súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná Pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Úpadca si ako poškodený v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad Hronom
pod spisovou značkou 2T 231/2007 uplatnil nárok na náhradu škody vo výške istiny 10.946.775 Sk, t.j. cca 363.366
€.
Dlžník : Osoby obžalované v trestnom konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad Hronom pod spisovou značkou
2T 231/2007.
Súpisová hodnota: 0 Eur

Príloha: Oznam v OV č. 59/2014 zo dňa 26.3.2014

Ad. 1
Speňažovanie nehnuteľností
Dňa 09.05.2014 a 02.06.2014 obdržal správca od zástupcu veriteľov Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul.
29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava (ďalej aj ako „Sociálna poisťovňa“) a od zabezpečeného veriteľa
v zastúpení Slovenskou konsolidačnou, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava 814 99 (ďalej aj ako „Slovenská
konsolidačná, a.s.“) záväzný pokyn v súvislosti so speňažovaním majetku úpadcu.
V zmysle záväzných pokynov mal správca za účelom ohodnotenia majetku úpadcu osloviť minimálne troch znalcov
so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky a z doručených ponúk vybrať cenovo najvýhodnejšiu. Ďalej mal
správca písomne prostredníctvom oznamu v Obchodnom vestníku ponúknuť majetkové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu oprávneným z predkupného práva za cenu určenú znaleckým posudkom. V prípade, že majetkové zložky
tvoriace všeobecnú podstatu nebudú speňažené, speňažia sa spolu s majetkovými zložkami tvoriacimi oddelenú
podstatu formou verejnej dražby.
Dňa 25.07.2014 správca z predložených ponúk na vypracovanie znaleckého posudku vybral cenovo najvýhodnejšiu
ponuku znalca Ing. Ivan Širka, Riečka, ul. Badiakova 23/2, Banská Bystrica, ktorý vypracoval znalecký posudok č.
3/2014.
Dňa 24.10.2014 boli v OV č. 204/2014 publikované jednotlivé ponuky na uplatnenie predkupného práva
k majetkovým zložkám tvoriacim všeobecnú podstatu.

Príloha: Oznam v OV č. 204/2014 zo dňa 24.10.2014 v počte 3x

Vzhľadom na to, že žiadny zo spoluvlastníkov majetkových zložiek tvoriacich všeobecnú podstatu predkupné právo
neuplatnil, správca pristúpil k osloveniu dražobných spoločností so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky.
Dňa 27.10.2014 bolo správcovi doručené oznámenie o postúpení daňového nedoplatku, ktorým Daňový úrad
Banská Bystrica oznámil, že Zmluvou o postúpení daňových nedoplatkov č. 1/2014 z 19.09.2014 boli na Slovenskú
konsolidačnú, a.s. postúpené s účinnosťou ku dňu 20.09.2014 daňové nedoplatky úpadcu. Zároveň bolo správcovi
oznámené, že na Slovenskú konsolidačnú, a.s. bolo postúpené aj záložné právo vyplývajúce z rozhodnutia
o zriadení záložného práva 686/320/3042/07/Jan zo dňa 14.03.2007.
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Dňa 19.01.2015 správca z predložených ponúk záujemcov – dražobných spoločností vybral cenovo najvýhodnejšiu
ponuku spoločnosti IURIDIS a.s., Nemocničná 18, Veľký Krtíš, ktorú dňa 20.01.2015 poveril spoločným predajom
nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou veriteľa Daňový úrad Banská
Bystrica a to formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z.
Dňa 23.3.2015 sa o 10:00 v Zasadačke Notárskeho úradu JUDr. Marty Jurinovej, Š. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec,
konala prvá dobrovoľná dražba nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou
veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica za najnižšie podanie vo výške min. 100% znaleckej hodnoty, ktorá však bola
licitátorom označená za neúspešnú nakoľko sa na dražbe nikto neprezentoval.
Dňa 10.04.2015 sa konala opakovaná dobrovoľná dražba nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s
oddelenou podstatou veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica za najnižšie podanie vo výške min. 80% znaleckej
hodnoty, ktorá bola licitátorom opäť označená za neúspešnú.
Dňa 05.05.2015 bolo správcovi zo strany Sociálnej poisťovne doručené vzdanie sa funkcie zástupcu veriteľov.
Dňa 29.05.2015 sa konala schôdza veriteľov, na ktorej bola za nového zástupcu veriteľov zvolená Slovenská
konsolidačná, a.s.
Dňa 29.06.2015 sa na základe záväzného pokynu novozvoleného zástupcu veriteľov zo dňa 8.6.2015 konala 2.
opakovaná dobrovoľná dražba nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou
veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica za najnižšie podanie vo výške min. 60% znaleckej hodnoty, ktorá bola
licitátorom opäť označená za neúspešnú.
Dňa 14.10.2015 sa na základe záväzného pokynu zo dňa 9.7.2015 konala dobrovoľná dražba nehnuteľností
tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou veriteľa Daňový úrad Banská Bystrica, za najnižšie
podanie vo výške min. 50% znaleckej hodnoty, ktorej dražobníkom však už nebola dražobná spoločnosť IURIDIS,
s.r.o., ale správca konkurznej podstaty úpadcu. Dražba bola licitátorom označená za neúspešnú.
Dňa 28.01.2016 sa na základe záväzného pokynu zo dňa 8.12.2015 konala opakovaná dobrovoľná dražba
nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou veriteľa Daňový úrad Banská
Bystrica, za najnižšie podanie vo výške min. 30% znaleckej hodnoty, ktorá bola licitátorom opäť označená za
neúspešnú.
Dňa 12.2.2016 bol správcovi uložený záväzný pokyn, na základe ktorého zástupca veriteľov udelil súhlas na
speňaženie nehnuteľností tvoriacich všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou veriteľa Daňový úrad
Banská Bystrica ako podniku na základe ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
ponukovým konaním v troch kolách za najvyššiu ponuku so súhlasom zástupcu veriteľov a oddeleného veriteľa.
Dňa 23.02.2016 bolo v OV č. 36/2016 zverejnené oznámenie o verejnom ponukovom konaní, na základe ktorého po
vyhodnotení a odsúhlasení zástupcom veriteľov došlo dňa 07.04.2016 k uzavretiu Zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam tvoriacim všeobecnú podstatu spoločne s oddelenou podstatou veriteľa Daňový úrad
Banská Bystrica za sumu 8.008 EUR.
Príloha: Oznam v OV. č. 36/2016 zo dňa 23.02.2016

Ad. 2
Speňažovanie peňažnej pohľadávky
Dňa 20.4.2016 správca v súvislosti pohľadávkou tvoriacou súpis všeobecnej podstaty požiadal zástupcu veriteľov
o vydanie záväzného pokynu.
S ohľadom na priebeh súdneho konania, dĺžku tohto súdneho konania a nemožnosť odhadnúť, kedy dôjde k
právoplatnému skončeniu tejto veci, ako aj zohľadňujúc osobné a majetkové pomery spoluobžalovaného voči
ktorému bola zo strany úpadcu uplatnená pohľadávka z titulu náhrady škody (t.j. tú skutočnosť, že v súčasnosti sa
nachádza vo výkone trestu odňatia slobody z dôvodu odsudzujúceho rozsudku v inej trestnej veci a jeho
nemajetnosť), ako aj potrebu vykonávať konkurzné konanie hospodárne a rýchlo, správca navrhol vylúčenie
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

62

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

nemajetnosť), ako aj potrebu vykonávať konkurzné konanie hospodárne a rýchlo, správca navrhol vylúčenie
predmetnej pohľadávky zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Dňa 19.5.2016 bol správcovi uložený záväzný pokyn speňažiť predmetnú pohľadávku ponukovým konaním v troch
kolách za najvyššiu ponuku so súhlasom zástupcu veriteľov.
Oznam o ponukovom konaní na predaj peňažnej pohľadávky úpadcu tvoriacej všeobecnú podstatu bol uverejnený
v OV č. 110/2016 zo dňa 08.06.2016 (1. kolo ponukového konania), v OV č. 117/2016 zo dňa 17.06.2016 (2. kolo
ponukového konania) a v OV č. 126/2016 zo dňa 30.06.2016 (3. kolo ponukového konania). Ani v jednom z troch
vyššie uvedených ponukových kôl na predaj majetku mimo dražby v stanovenej lehote nepredložil ponuku žiaden
záujemca.
Záväzným pokynom zo dňa 22.8.2016 zástupca veriteľov na základe opätovnej žiadosti správcu navrhol vylúčenie
peňažnej pohľadávky zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Dňa 5.9.2016 bolo v OV č. 170/2016 zverejnené oznámenie o vylúčení súpisovej zložky majetku (peňažnej
pohľadávky) zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty.
Príloha: Oznam v OV č. 170/2016 zo dňa 5.9.2016

Vzhľadom k tomu, že súpisové zložky majetku tvoriace oddelenú a všeobecnú konkurznú podstatu úpadcu boli
spoločne speňažené Zmluvou o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 7.4.2016, správca v zmysle
ustanovenia § 91 ods. 4 posledná veta zákona č. 7/2005 Z.z. spoločný výťažok zo speňaženia pomerne rozpočítal
medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom vychádzal z hodnoty uvedenej
v súpise.

Výpočet pomerného rozdelenia výťažku
Pomerné rozdelenie určené podľa Súpisovej hodnoty
Súpisová hodnota

Pomerné rozdelenie

Majetok tvoriaci Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v OV č. 227/2015

26.369,97

78,09%

Majetok tvoriaci Súpis oddelenej podstaty publikovaný v OV č. 227/2015

7.396,66

21,91%

Spolu

33.766,63

100,00%

Príloha: Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v OV č. 227/2015 zo dňa 26.11.2015
Súpis oddelenej podstaty publikovaný v OV č. 227/2015 zo dňa 26.11.2015

Výťažok zo spoločného speňaženia = 8.008 Eur, z toho všeobecná podstata (26.369,97/33.766,63*100) = 78,09 %
Výťažok zo všeobecnej podstaty = 78,09 % zo sumy 8.008 Eur = 6.253,40 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Dňa 18.1.2017 bol na podnet správcu v OV č. 12/2017 publikovaný Oznam o zostavení Zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení. Jedná sa o zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do tohto konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty je 5.021,47 Eur.
Osobitnými pohľadávkami proti všeobecnej podstate sú tieto pohľadávky, resp. ich pomerné časti:
paušálna odmena správcu za výkon funkcie do konania 1. schôdze veriteľov určená podľa
Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
súdny poplatok určený podľa položky 5 písm. d) sadzobníka zákona č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch a za výpis z registra trestov - 0,2% z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty
Z.z.

odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty určená podľa § 22 Vyhlášky 665/2005 Z.z.
DPH z odmeny z výťažku zo všeobecnej podstaty určenej podľa § 22 Vyhlášky 665/2005

Uvedený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate tvorí prílohu tohto konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Správca zároveň v OV č. 12/2017 zo dňa 18.1.2017 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 posledná veta zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení publikoval oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, spolu
s poučením v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení.
Príloha: Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate
Oznam v OV č. 12/2017 zo dňa 18.1.2017
V lehote do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nebolo zo
strany oprávnených subjektov v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
namietané poradie pohľadávky proti podstate, ani to že pohľadávka nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť
zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Viaceré pohľadávky proti podstate vznikli v súvislosti s viacerými súpisovými zložkami majetku, tieto sú v súlade s
ustanovením § 87 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. pomerne rozpočítané medzi dotknuté súpisové zložky majetku, v
danom prípade medzi jednotlivé majetkové podstaty podľa ich vzájomnej hodnoty vychádzajúc z hodnoty uvedenej
v súpise. Výpočet pomerného rozdelenia pohľadávok proti podstate je špecifikovaný v závere priloženého zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate.
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. je prílohou tohto konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov aj rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica.
Príloha: Rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica

Rozvrhová časť
Tabuľka č. 1 – Výpočet zostatku výťažku všeobecnej podstaty po odpočítaní zákonných položiek
Hodnota
položky

Výpočtová položka

Výťažok speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu zaradeného do Súpisu všeobecnej podstaty
- z tohto Výťažok určený na rozvrhnutie
- z tohto Výťažok nerozvrhnutý

6.253,40 €

6.253,40 €
0€
5.021,47 €
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Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Osobité pohľadávky proti všeobecnej podstate

756,65 €

Zostatok výťažku všeobecnej podstaty určeného na rozvrhnutie (po odpočítaní Pohľadávok proti podstate, t.j. 6.253,40 € 475,28 €
- 5.021,47 € - 756,65 € )

Tabuľka č. 2 – Výpočet výťažku všeobecnej podstaty na výplatu nezabezpečeným veriteľom
Výpočtová položka

Hodnota položky
475,28 €

Výťažok všeobecnej podstaty určený na rozvrhnutie

24.602,12 €

Výška prihlásených a zistených nezabezpečených pohľadávok veriteľov

Výška prihlásených a zistených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica – zabezpečených 1102,46 €
zabezpečovacím právom:
·

z toho výška pohľadávky uspokojená na základe rozvrhu výťažku oddelenej podstaty

135,88 €

·

z toho výška pohľadávky ktorá sa uspokojí ako nezabezpečená

966,58 €

Celková suma nezabezpečených pohľadávok veriteľov (24.602,12 € + 966,58 €)

25.568,70 €

Percentuálny pomer uspokojenia (475,28 € / 25.568,70 € *100)

1,8588 %

Tabuľka č. 3 – Výpočet sumy určenej na uspokojenie každého nezabezpečeného veriteľa

sídlo/bydlisko,

Výpočet
sumy
na
Prihlásená celková Zistená
suma Zistená suma na
uspokojenie
suma pohľadávok prihlásených
účel uspokojenia v
nezabezpečeného veriteľa v
v EUR
pohľadávok v EUR EUR
EUR

Poradie
veriteľa

Názov/meno,
IČO veriteľa

1.

Mária Húsková, P. Jilemnického 2,
1 500 €
969 01 Banská Štiavnica

1 500 €

1 500 €

27,88 €

2.

JUDr. Andrea Cimermanová, súdny
exekútor, Francisciho 1044/6, 960 5 694,42 €
01 Zvolen, IČO: 37 816 993

516,77 €

516,77 €

9,60 €

3.

Prima banka Slovensko, a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 187,44 €
31 575 951

187,44 €

187,44 €

3,48 €

4.

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽNA,
a.s., Bajkalská 30, 829 48 4 759,64 €
Bratislava, IČO: 31 335 004

4 759,64 €

2 669,44 €

49,62 €

5.

Slovenská
konsolidačná,
a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 1 136,33 €
IČO: 35 776 005

1 136,33 €

1 136,33 €

21,12 €

6.

Slovenská republika – Daňový úrad
Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 4 237,32 €
Banská Bystrica

4 237,32 €

3 134,86 € + 966,58
€=
76,23 €
4 101,44 €

7.

Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta
č.8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 11 056,11 €
30 807 484

11 056,11 €

11 056,11 €

205,51 €
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8.

Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Mamateyova 17, 850 05 3 621,17 €
Bratislava, IČO: 35 937 874

3 621,17 €

3 621,17 €

67,31 €

9.

POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova
25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 780 €
598

780 €

780 €

14,49 €

Príloha: Podľa textu
V Banskej Bystrici, dňa 31.3.2017
JUDr. Marián Pataj, správca

K007740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS MAJETKU úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32, 962 71 Súdovce, adresa
pre doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov
Č. k.: 4K 71/2016
Číslo
Súpis.
Súpisová
súpisovej zložka
Identifikácia Podstata
hodnota
položky
majetku
Iná
Finančné
3.
majetková
všeobecná 333,18 €
prostriedky
hodnota

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

03.04.2017,
majetok,
ktorý
úpadca Zrážky zo dôchodku úpadcu za
nadobudol
počas
konkurzu marec
2017
zmysle § 67 ods. 1 písm. b) zákona
v zmysle § 72 ods. 2 zákona

1.013,94 €
Spolu k 03.04.2017

Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K007741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "vkonkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K 63/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v konkurze", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, oznamuje, že
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka veriteľa: Jozef Sabo, Svätý Anton 333, 969 72 Svätý Antom,
prihlásená celková suma 26.393,00 EUR.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K007742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kaličiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Utekáč 847/51, 985 06 Utekáč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2016 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 11
iná majetková hodnota
suma
79,02 EUR
IBAN
SK02 7500 0000 0040 1770 8388
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná obdobná
Československá obchodná banka, a.s.
inštitúcia
spoluvlastnícky podiel úpadcu
1/1
hodnota zapisovaného majetku v EUR
79,02 EUR
deň zapísania majetku
03.04.2017
majetok úpadcu zistený správcom a zapísaný do súpisu majetku v súlade s ust. § 67 ods.
dôvod zapísania majetku
1 ZKR
zrážka z dôchodku úpadcu poukázaná Sociálnou poisťovňou na účet správcu
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K007743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPP, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 2777, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 406 239
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2014 S 1696
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2014 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu KPP, s.r.o. v konkurze, sídlom Družstevná 2777, 066 01 Humenné,
IČO: 46 406 239 (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn.
1K/17/2014, týmto na základe ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), v nadväznosti na ust. § 107 ods. 2 ZKR a po predchádzajúcom
súhlase spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ako
splnomocneného zástupcu zástupcu veriteľov Daňový úrad Prešov, zo dňa 16.02.2017, vylučuje nasledovný
majetok zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.150/2014, zo dňa 06.08.2014:
Por.
číslo

Opis hnuteľnej
/súboru vecí

veci Hodnota EUR Počet
na ks
ks/m2

566.

Telefón
PANASONIC
15.00
KX, inv.č. 145

1

15

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

567.

Vysavač inv. Č. 85

25.00

1

25

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

568.

Telelefónna
inv. Č. 55

1000.00

1

1000

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

569.

Otočné kreslo

15.00

2

30

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

570.

Klávesnica Chicony

15.00

1

165

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

571.

Počítač

165.00

1

165

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

572.

Tlačiareň HP

83.00

1

83

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

573.

Monitor ACER AL 1716

85.00

1

85

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

574.

Klávesnica Logitech

15.00

1

15

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

575.

Počítač

200.00

1

200

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

576.

Fax Panasonic

208.00

1

208

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

577.

Monitor Belinea

85.00

1

85

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

578.

Klávesnica Chicony

15.00

1

15

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

579.

Počítač AXECO

195.00

1

195

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

580.

Monitor Hyundai

85.00

1

85

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

581.

Počítač AXECO

195.00

1

195

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

582.

Paletový vozík

10.00

1

10

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

583.

Kávovar Gaggia K111D 36.00

1

36

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

prípojka

INTEL CRI

INTEL CRI

Súpisová
hodnota
Stav
EUR /spolu

Podiel
úpadcu

Dôvod zapísania Deň zapísania do
do súpisu
súpisu
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584.

Tlačiareň

60.00

1

60

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

585.

Monitor DELL

85.00

1

85

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

586.

Klávesnica DELL

15.00

1

15

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

587.

Počítač

100.00

1

100

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

588.

Tlačiareň

1

80

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

589.

Peňažné zásuvky

30.00

4

120

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

590.

Monitor ACER AL 1716

85.00

1

85

použité 1/1

§ 67 ods. 1 písm. a) 31.7.2014

OPTI FLEX

HP L J 3052 80.00

V zmysle ust. § 81 ods. 3 a 5 ZKR vylúčený majetok správca prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky, ak o to požiada, a to v lehote 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Ak o prevod
majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu o predloženie ponúk v zmysle § 81 ZKR na adresu kancelárie správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky.
iTRUSTee Restructuring, k.s. – správca

K007744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Witzenmann Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo: Továrenská 1, 976 31 Vlkanová
IČO: 31586279
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2458,79 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 03.04.2017
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 221
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 03.04.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bróska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová (pôovodne Bezručova) 28/12 (pôvodne 29/607), 053 01 Harichovce
(pôvodne Bardejov)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 852 673
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2015 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

V konkurznej veci úpadcu Dušan Bróska bol do súpisu všeobecnej podstaty zapísaný súbor hnuteľných
vecí tvoriacich bytové zariadenie, nákladné motorové vozidlo EČ SN 023 BN, nákladné motorové vozidlo EČ BJ 253
BG, pohľadávka titulom zloženého preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu a zrážky zo mzdy
úpadcu.

Nákladné motorové vozidlá boli so súhlasom zástupcu veriteľov vylúčené zo súpisu všeobecnej podstaty
v zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR.

Speňažením súboru hnuteľných vecí tvoriacich bytové zariadenie bol získaný výťažok 1 445,06 Eur,
speňažením pohľadávky zo zloženého preddavku bol získaný výťažok 663,88 Eur a titulom zrážok zo mzdy úpadcu
bol získaný výťažok 4 028,67 Eur. Speňažením majetku všeobecnej podstaty bol získaný výťažok spolu vo
výške 6 137,61 Eur.

Správca v Obchodnom vestníku zo dňa 27.02.2017 pod číslom K004386 publikoval oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. V lehote v zmysle
ust. § 96 ods. 3 ZKR neboli podané žiadne námietky.

K výťažku zo speňaženia majetku zo všeobecnej podstaty vo výške 6 137,61 Eur sú priradené pohľadávky
proti podstate spolu vo výške 1 237,34 Eur, ktoré sú presne popísané v zozname pohľadávok proti všeobecnej
podstate zo dňa 22.02.2017 a v zozname pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate zo dňa 22.02.2017.
Zoznamy predkladám zástupcovi veriteľov – Slovenská konsolidačná a.s.

Po odpočítaní priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate od výťažku z majetku zahrnutého do
súpisu všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov na uspokojenie ich zistených pohľadávok zostáva
4 900,27 Eur (6 137,61 Eur – 1 237,34 Eur).

V zozname pohľadávok evidujem zistené nezabezpečené pohľadávky spolu vo výške 49 702,39 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov sa v konečnom rozvrhu výťažku uspokoja koeficientom
0,0985922, ktorý vznikol ako výsledok delenia 4 900,27 : 49 702,39 = 0,0985922.

Nezabezpečení veritelia v konečnom rozvrhu výťažku budú uspokojení takto:

1. Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava, sumou 2 225,45 Eur.

2. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, sumou 272,37 Eur.

3. Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, sumou 23,76 Eur.

4. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, sumou 4,46 Eur.

5. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, sumou 15,36 Eur.

6. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 (pôvodne Slovenská
republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov), sumou 789,80 Eur.

7. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava, sumou
483,53 Eur.

8. Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, sumou 246,73 Eur.

9. Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44 483 767, Mlynská 31, 040 01 Košice, sumou 6,75 Eur.

10. Herba Drug Trade s. r. o., IČO: 36 172 936, Mlynská 1335, 053 11 Smižany, sumou 454,27 Eur.

11. SPRAVBYT, s. r. o., IČO: 31 683 061, Hurbanova 18, 085 01 Bardejov, sumou 377,78 Eur.

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 dní na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku.

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

71

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

V Prešove, dňa 03.04.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K007746
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Číslo
prihlášky

Veriteľ

ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajanská 100/B, Bratislava, IČO: 31 325
1.
416

Istina

Úroky
omeškania

88,08 € 17,64 €

z Náklady
uplatnenia
76,48 €

z Celková
suma
182,20 €

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K007747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilková Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1978
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adela Vilková., bytom Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa,
nar. 22.11.1978 týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

1. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
02/2017
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 31.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K007748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 561 / 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

11.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
51,13 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
03.04.2017

K007749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 150, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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Okresný súd Prešov
4K/5/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Konkoľ, bytom 094 09 Sedliská 150, nar.
29.09.1969, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
02/2017
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 66,03 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 31.03.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K007750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Želinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 49/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 49/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Z á p i s n i c a zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov úpadcu Anton Želinský, nar. 9.10.1982, bytom
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany, v konkurznom konaní na Okresnom súde Prešov pod č.k. 1K 49/2016,
spísaná dňa 30.3.2017 v kancelárii správcu - Hlavná 13, Prešov
Prezentácia bola vykonaná v čase od 08.50 hod. do 09.00 hod., pričom sa prezentoval
veriteľ č. 3 – Matúš Urda, Pod Koscelcom 239, Krivany – s počtom hlasov 5000
Na schôdzi veriteľov bola prítomná Marta Bakoňová – správcom poverená zapisovateľka.
Po prezentácii správca oboznámil prítomného veriteľa s tým, že schôdze sa zúčastňuje jeden veriteľ s počtom
5000 hlasov oprávnených hlasovať. Schôdza veriteľov je podľa § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná. Podľa § 35
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5000 hlasov oprávnených hlasovať. Schôdza veriteľov je podľa § 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná. Podľa § 35
ods. 4 ZKR má právo na schôdzi veriteľov hlasovať iba veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze
veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Podľa § 28 ods. 3 ZKR nemá hlasovacie právo veriteľ
pohľadávky, ktorá bola prihlásená po základnej prihlasovacej lehote. Veriteľ pohľadávky, spojenej so záväzkom
podriadenosti podľa osobitného zákona, ani veriteľ, ktorý sa uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ (§ 95 ods.
3), nemá právo hlasovať ani právo byť volený.
II. Správca otvoril schôdzu veriteľov a oboznámil prítomného veriteľa s tým, že
- veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom schôdze
veriteľov zverejneným v OV č. 31/2017 dňa 14.2.2017
- schôdzi bude predsedať správca v zmysle § 35 ods. 1 ZKR
- program rokovania schôdze možno meniť alebo doplniť len za podmienok podľa § 35 ods. 5 ZKR
- rozsah hlasovacích práv na tejto schôdzi je v súlade s § 35 ods. 4 ZKR a § 28 ods. 3 a preto na každé jedno euro
zistenej sumy pohľadávky má prítomný veriteľ oprávnený hlasovať jeden hlas
- pri voľbe zástupcu veriteľov majú podľa § 35 ods. 3 a § 37 ods. 2 ZKR hlasovacie právo a právo byť volení
nezabezpečení veritelia a zabezpečení v rozsahu, v akom pravdepodobne nebudú uspokojení z oddelenej podstaty
III. Správa o činnosti správcu
Správca informoval prítomného veriteľa o úkonoch a činnostiach od vyhlásenia konkurzu do konania prvej
schôdze veriteľov a to hlavne činnosti, ktoré sa týkali zisťovania majetku úpadcu a súpisu podstát, záväzkov
úpadcu, spracovania zoznamu pohľadávok a preskúmania prihlášok, o čom boli podané súdu štyri správy. Súpis
majetku bol zverejnený v OV č. 36/2017 dňa 21.2.2017 a 29.3.2017. Zapísaný bol majetok v súpisovej hodnote
2.941,52 € a predstavuje :
1/ vozidlo Š-Favorit, SH - 300,00 EUR
2/ nespotrebovaný preddavok, SH - 663,60 EUR
3/ nevyčerpaný preddavok na náklady K, SH - 1.660,00 EUR
4/ zrážky zo mzdy, SH - 246,32 EUR
5/ fin. prostriedky na účte v mBank, SH - 38,91 EUR
6/ fin. prostriedky na účte manželky, SH - 32,69 EUR
Bola podaná informácia o pohľadávkach proti podstate, ktoré sú vo výške 27,70 € a pozostávajú z poplatkov za
poštovné, kancelárske potreby – papier, toner a poplatky banke.
Správca dal o prednesenej správe hlasovať.
Hlasovanie
Za : 5000 hlasov – veriteľ č. 3
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 1 schôdze veriteľov :
Schôdza veriteľov berie na vedomie správu o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Proti prijatému uzneseniu neboli vznesené žiadne námietky.
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IV. Rozhodovanie o výmene správcu
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval prítomného veriteľa oprávneného na hlasovanie, na vyjadrenie, či má
návrh na výmenu správcu. Prítomný veriteľ oprávnený hlasovať nepredložil návrh na výmenu správcu. Predseda
schôdze dal preto hlasovať o potvrdení správcu vo funkcii.
Hlasovanie
Za : 5000 hlasov - veriteľ č. 3
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 2 schôdze veriteľov :
Schôdza veriteľov potvrdzuje, že prítomný veriteľ nepredložil návrh na výmenu správcu a preto potvrdzuje vo funkcii
správcu JUDr. Jozefa Tarabčáka, Hlavná 13, Prešov, doterajšieho správcu.
V. Voľba zástupcu veriteľov
Vzhľadom k tomu, že súd uznal konkurz za malý uznesením z 20.12.2016, volí schôdza veriteľov v zmysle § 107
ods. 2 ZKR zástupcu veriteľov. Podľa § 37 ods. 1 a § 35 ods. 2 tretia veta ZKR, o zvolení zástupcu veriteľov hlasuje
veriteľ nezabezpečenej pohľadávky na návrh predsedu schôdze veriteľov.
Podľa § 35 ods. 4 ZKR má právo hlasovať na schôdzi veriteľov veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase jej konania
zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Na každé euro zistenej pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Podľa §
37 ods. 2 ZKR má právo hlasovať aj zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka
pravdepodobne nebude uspokojená z jeho oddelenej podstaty.
Pre hlasovanie o zástupcovi nezabezpečených veriteľov má prítomný veriteľ 5000 hlasov.
Predseda schôdze navrhol za zástupcu nezabezpečených veriteľov veriteľa č. 3 - Matúš Urda, Pod Koscelcom
239, Krivany.
Hlasovanie
Za : 5000 hlasov - veriteľ č. 3
Proti : 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov
Uznesenie č. 3 schôdze veriteľov :
Schôdza veriteľov volí za zástupcu nezabezpečených veriteľov veriteľa č. 3 – Matúš Urda, Pod Koscelcom 239,
Krivany
Proti prijatému uzneseniu neboli žiadne námietky.
Vzhľadom na vyčerpanie programu schôdze veriteľov, správca schôdzu veriteľov ukončil o 9.30 hod.

Zapísal : Marta Bakoňová, poverená správcom
JUDr. Jozef Tarabčák, správca, predseda schôdze veriteľov
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K007751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Pazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky z dôchodku úpadkyne za mesiac december 2016, január 2017, február 2017 a
marec 2017 t. j. 4 x 84,87 Eur; spolu vo výške 339,48 Eur. Súpisová hodnota spolu 339,48 Eur.
V Prešove, dňa 03.04.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K007752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2651/1, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 889 549
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2015 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Dražobník/organizátor dražby:

JUDr. Lenka Jamnická, SPRÁVCA
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Reg.: Ministerstvo spravodlivosti SR - značka správcu: S1423
správca úpadcu: ARDEM SLOVAKIA spol.s.r.o.
so sídlom: Komenského 2651/1, 069 01 Snina IČO: 43 889 549

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A. Dátum konania dražby:

20. apríla 2017

B. Čas otvorenia dražby:

10.00 hod.

C. Miesto konania dražby:
Humenné

Deň vydania: 06.04.2017

Notársky úrad JUDr. Katarína Korenková, ulica 26 Novembra 1510/3, 066 01

D. Označenie predmetu dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo vlastníctve: ARDEM SLOVAKIA
spol.s.r.o. Komenského 2651/1, 069 01 Snina IČO: 43 889 549 ,

Pozemok, zapísaný na LV č. 408, Okres: Snina, obec: DÚBRAVA, katastrálne
územie: Dúbrava, štát: SR, parcela KN „C“: 96/2, výmera: 428 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.611,83,-Eur

Pozemok, zapísaný na LV č. 408, Okres: Snina, obec: DÚBRAVA, katastrálne
územie: Dúbrava, štát: SR, parcela KN „C“: 96/6, výmera: 31 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 189,17,-Eur
(ďalej len „predmet dražby“).
E. Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 74 je postavený na rovnom zemskom povrchu pri hlavnej ceste z dúbravy smerom na obec
Šmigovec. Pri dome je nádvorie o výmere 31.m2.
F. Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom je murovanej konštrukcie, ktorý je značne zdevastovaný a zničený je to prízemný dom bez
podzemného podlažia. V dome je odpojená elektrina a je bez vodovodnej prípojky a kanalizácie. Strecha je vo
veľmi zlom stave a zateká. Dom nie je schopný riadneho užívania.
H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na LV 408, k. ú.: Dúbrava, okres: Snina, obec: Dúbrava:
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
ARDEM Slovakia spol.s.r.o. IČO:43 889 549 , Komenského 2651/1, Snina, PSČ 069 01, SR
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

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

78

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

ČASŤ C: ŤARCHY: Bez tiarch.
Dôvodom realizácie dražby je skutočnosť, že na majetok úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s.r.o. , IČO 43 889
549, Komenského 2651/1 069 01 Snina , bol vyhlásený konkurz Okresným súdom Prešov, sp. zn. 4K/4/2015
(číslo správcovského spisu 4K/4/2015/S1423).
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 92 ods. 1, písm. d), ZKR a ust. §-u 92 ods. 6,
ZKR a v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pristúpil k predaju majetku dobrovoľnou
dražbou.

CH. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Súpisová hodnota všeobecnej podstaty

Hodnotu stanovil správca

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

OV 62/2016

JUDr.Lenka Jamnická

01.04.2016

2.611,83€
189,17€

I. Najnižšie podanie:

2.801,00 €

J. Minimálne prihodenie:

100,00 €

K. Výška dražobnej zábezpeky:

1.400,00 €

a) Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1.
bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN:, SK78 0200 0000 0001 6744 3532 vedený vo VÚB
a.s.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

b) Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky:
Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti
(účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka)

c) Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby

d) Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľovi ním zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech príslušnej konkurznej podstaty.

sa

L. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na
účet dražobníka č. IBAN:SK78 0200 0000 0001 6744 3532 vedený vo VÚB a.s.

M. Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

P. Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: Obhliadka 1: 10.04.2017 od 17.00 hod. do 17.30 hod
Obhliadka 2: 11.04.2017 od 17.00 hod. do 17.30 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej
deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0915 858 289.

N. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.

O. Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Katarína Korenková, notár so sídlom: Ulica
26. Novembra 1510/3, 066 01 Humenné.

P. Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet
dražby v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
2.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ
a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ
alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.

V Prešove dňa: 20.03.2017

JUDr. Lenka Jamnická, správca
S1423
správca konkurznej podstaty
úpadcu

K007753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ST OMEGA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. gen. Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 791
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov
správca úpadcu ST OMEGA s.r.o., IČO: 31702791, Nám. gen. Štefánika 3, 06401 Stará Ľubovňa, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 2156/P, č.k.: 2R/1/2015 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 zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávky uplatnenej prihláškou
pohľadávky doručenej po skončení základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok úpadcu, t. j. po
29.2.2016 nasledovný veriteľ:
Veriteľ:
Krajský súd v Bratislave

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záhradnícka 10
81366 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00215759

P. č. Prihlásená istina Prihlásený úrok Prihlásený úrok z omeškania Prihlásený poplatok z omeškania Náklady z uplatnenia Celkovo prihlásené
1

712,50 €

0€

0€

0€

0€

712,50 €

2

33,00 €

0€

0€

0€

0€

33,00 €

Pohľadávky boli do zoznamu pohľadávok zapísané dňa 03.04.2017 pod č. 313-314.

V Bardejovských Kúpeloch, dňa 03.04.2017

PERSPECTA Recovery, k.s.
Správca S1755

K007754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hudáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2016 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 14 - zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
popis: zrážka za 02/2017
súpisová hodnota: 24,57 EUR
deň zapísania do zoznamu: 9.3.2017
dôvod zapísania majetku: §72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 3.4.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830 / 115, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2016 v čiastke 2/2017.
V súlade s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku
majetku:
Iná majetková hodnota:
popis

hodnota súpisovej zložky v €

Zrážka zo mzdy za meiac február 2017 v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou

158,47

V Košiciach, dňa 23. marca 2017
Mgr. Lenka Hričindová, správca

K007756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masri Katarína, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
konaného dňa 21.03.2017 o 14,30 hod. na Vojenskej č.12 v Košiciach

Úpadca: Ing. Katarína Masri, nar. 13.06.1971, bytom Hlavná 12/18, 040 01 Košice

Predseda schôdze: Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní:
1. Peter Dudáš, Hlavná 18, Košice, nar. 22.06.1960

Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia, otvorenie
2. Rôzne
3. Záver

Ad 1/
Predseda zasadnutia otvoril prvé zasadnutie zástupcu veriteľov o 14,30 hod. Na zasadnutí bol prítomný zvolený
zástupca veriteľov.

Ad2/
Správca informoval zástupcu veriteľov o súpise majetku. Správca v dohľadnej dobe pripraví pre zástupcu veriteľov
plán speňažovania majetku a požiada ho o udelenie záväzného pokynu.

Ad3/
Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie zástupcu veriteľov o 15,00 hod.

Košice, 21.03.2017

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K007757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26K/68/2014
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 101 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho všeobecnej podstate: 3.007,02 €
Celková suma pohľadávok proti podstate patriacich do všeobecnej podstaty: 1.175,27 €
Celková suma odmeny správcu vzťahujúca sa na všeobecnú podstatu: 551,78 €

Uspokojenie veriteľov:

Rozvrh čistého výťažku v prospech veriteľa s prednostnými pohľadávkami z reštrukturalizačného konania
(§120 ods. 4 ZKR) uspokojovanými týmto rozvrhom

Veriteľ
(Obchodné
sídlo/bydlisko, IČO)

meno/názov/priezvisko

a

meno, Zistená pohľadávka veriteľa Uspokojuje sa v Zostáva
s iným poradím
sume:
neuspokojená suma:

JUDr. Marián Novikmec, správca, so sídlom Rázusova 125, 093
6 720,00 €
01 Vranov nad Topľou, IČO: 37789406

1 279,97 €

5 440,03 €

Výťažok na uspokojenie ostatných nezabezpečených veriteľov

0,00 €

Návrh rozvrhu z výťažku bol doručený pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku SR predsedovi veriteľského
výboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, IČ: 64948242,
podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO:
47 251 336, a týmto správca žiada veriteľský výbor, aby v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného
rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov tento rozvrh schválil, alebo podal odôvodnené námietky.

V Košiciach, dňa 03.04.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K007758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hanušovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široká 5, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/40/2015 S 1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/40/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
V zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty - JUDr. Jana Koľveková, Werferova č.1, 040 11 Košice,
úpadcu Stanislav Hanušovský, nar. 5.6.1958, trvale bytom Široká č.5, 040 01 Košice po predchádzajúcom
súhlase zástupcu veriteľov, a to Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava 18, IČO:35 937 874 zo dňa 22.3.2017 vylučuje zo všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu tento
majetok:
1.Popis: osobné motorové vozidlo Volksvagen Passat 1,6D
Stav opotrebovania : pojazdný
Miesto uloženia: Široká 5, Košice
VIN: WVWZZZ312JEO
druh vozidla: osobné vozidlo
druh karosérie: AA sedan, farba: šedá metalíza
EČ: KE 844 EK
kategória vozidla: M1
Rok výroby/zaradenia: 1989
Najazdené km: 300 116km
Súpisová hodnota: 200,- €
Spoluvlastnícky podiel : 1/1 ,
Dátum vyradenia zo súpisu 3.4.2017
Dôvod vylúčenia: ust.§ 81 ods.1 ZKR.
Zároveň správca vyzýva veriteľov úpadcu, ktorí majú záujem nadobudnúť vylúčený majetok úpadcu, aby správcovi v
súlade s § 81ods. 3 ZKR zaslali svoju žiadosť o prevedenie vylúčeného majetku.
Vylúčený majetok správca na požiadanie prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod
majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Súčasne správca poučuje veriteľov úpadcu, že v prípade, ak do 60 dní od zverejnenia oznamu o vylúčení majetku
úpadcu zo súpisu podstát neprejaví záujem o vylúčený majetok žiaden z veriteľov, vylúčený majetok v súlade
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úpadcu zo súpisu podstát neprejaví záujem o vylúčený majetok žiaden z veriteľov, vylúčený majetok v súlade
s § 81 ods. 5 ZKR prestáva podliehať konkurzu.
V Košiciach, dňa 3.4.2017
JUDr.Jana Koľveková, správca

K007759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurtinus Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 287 / 11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2016 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
VŠEOBECNÁ ČASŤ
Úpadca Pavol Jurtinus, narodený 19.06.1976, bytom Jesenná 11, 056 01 Gelnica (ďalej len úpadca) podal dňa
14. 01. 2016 návrh na vyhlásenie konkurzu.
Uznesením sp. zn. 31K/2/2016 - 45 zo dňa 25. 04. 2016 Okresný súd Košice I v právnej veci Pavol Jurtinus,
narodený 19.06.1976, bytom Jesenná 11, 056 01 Gelnica, rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Za
správcu konkurznej podstavy ustanovil JUDr. Františka Hadušovského, so sídlom Akademika Hronca č. 3, 048 01
Rožňava.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok
úpadcu bol de iure vyhlásený 03. 05. 2016, uznesenie okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/2/2016 - 45 zo dňa
25. 04. 2016 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02. 05. 2016 (§ 199 ods. 9 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii).
Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky nasledovní nezabezpečení veritelia:

01. Soc. poisť. BA

26,61,- €

02. Poštová banka, a.s.

11.186,26,- €

03. Daňový úrad KE

278,31,- €

04. Slov. sporiteľňa, BA

405,68,- €

05. VÚB Bratislava

8.033,04,- €

06. Consumer finace holding KK

1.611,92,- €

07. VÚB Bratislava

8.726,56,- €

08. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

18.310,47,- €

________________________________________________________________
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48.578,85,- €

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Uznášania schopná 1. Schôdza veriteľov sa konala dňa 04. 08. 2016. Na tejto schôdzi bola za zástupcu veriteľov
zvolená Poštová banka, a. s., zastúpená spoločnosťou BENCONT INVESTMENTS, s.r.o..
Speňažený majetok úpadcu pozostáva z nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia a z úspor
úpadcu.
Úpadca bol počas konkurzu zamestnaný a v súčasnosti je zamestnaný v spoločnosti AJVA s.r.o. Hlavná 47, 056
01 Gelnica ako „Zásobovač“ s mesačnou mzdou vo výške 435,- €.
Správca na základe Záväzného pokynu zástupcu veriteľov zverejnil v OV č. 21/2017, zo dňa 31. 01. 2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Speňaženie majetku
Výťažok zo speňaženia predstavuje:

·
·
·

peňažná pohľadávka vo výške 497,91,- € (nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu)
úspory úpadcu vo výške 1660,- €
zrážky zo mzdy úpadcu poukazované na správcovský účet. Prijaté bezhotovostné vklady:

52,30,- €

22. 06. 2016

52,30,- €

13. 07. 2016

52,30,- €

17. 08. 2016

52,30,- €

13. 09. 2016

52,30,- €

20. 10. 2016

52,30,- €

18. 11. 2016

52,30,- €

15. 12. 2016

52,30,- €

16. 01. 2017

55,64,- €

13. 02. 2017

SPOLU

474,04,- €

Výťažok zo speňaženia spolu: 2.631,95,- €
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II. Pohľadávky proti podstate

P.č. Dátum

veriteľ

právny dôvod

suma v EUR

čas a rozsah

čas vzniku

uspokojenia

pohľadávky

_________________________________________________________________________________

16.05.2016

slov.pošta

poštovné

16.05.2016

slov.pošta

poštovné

20.05.2016

slov. pošta

16.06.2016

1,15

14.03.2017

16.05.2016

1,15

14.03.2017

16.05.2016

poštovné

1,15

14.03.2017

20.05.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

16.06.2016

16.06.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

16.06.2016

11.07.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

11.07.2016

11.07.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

11.07.2016

11.07.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

11.07.2016

21.07.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

21.07.2016

17.08.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

17.08.2016

30.09.2016

slov.pošta

poštovné

1,15

14.03.2017

30.09.2016

03.11.2016

slov.pošta

poštovné

1,25

14.03.2017

03.11.2016

28.11.2016

slov.pošta

poštovné

1,25

14.03.2017

28.11.2016

730,27

13.12.2016

13.12.2016

13.12.2016

odmena predb. správcu – z účtu

24. 30.06.2016 UniCredit Bank

popl. za
ved.účtu

25. 28.06.2016 štátna pokladňa

64,00

31.03.2017

31.03.2017

15.03. 2017

15.03. 2017

sud. pol. za
konk. kon.

5,26

________________________________________________________________________________

Pohľadávky proti podstate uspokojené v plnom rozsahu spolu: 814,68,- €

III. Rozvrh výťažku

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

89

Obchodný vestník 68/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 06.04.2017

Suma výťažku určená na uspokojenie prihlásených veriteľov (2.631,95 € – 814,68 €): 1.817,27,- €.

P. č Veriteľ

Uznané pohľadávky veriteľov na vyplatenie všeob. podstaty v Suma na uspokojenie v Eur ( 3,74 %
Eur
)

1.

Soc. poisť. BA

26,61

1,00

2.

Poštová banka, a.s.

11.186,26

418,40

3.

Daňový úrad KE

278,31

10,50

4.

Slov. sporiteľňa, BA

405,68

15,20

5.

VÚB Bratislava

8033,04

300,50

6.

Consumer finace holding
KK

1.611,92

60,30

7.

VÚB Bratislava

8726,56

326,40

8.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. 18.310,47

685,00

SPOLU:

1.817,30

48.578,85

Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento
doručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určujem zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 30 dní, ktorá začína plynúť od zverejnenia návrhu
konečného výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom neschváli,
predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie
a opätovné predloženie súdu na schválenie.

K007760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGAPE, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 3 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 670 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2017 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca podstaty dlžníka AGAPE, a.s., Jiskrova č. 3, 040 01 Košice, IČO: 31 670
334 oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 31K/7/2017, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Klokočov 45, 072 36 Klokočov, v pracovných dňoch v
čase od 6:00 hod do 12:00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu,
telefonicky na tel. č. 0905 647 435 alebo e-mailom na adrese consulting.slavka@gmail.com.

K007761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kóbori Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 25 / 51, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
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Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/32/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/32/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty.

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavel Kobóri, nar. 24. 03. 1985, bytom Hlavná 25/51,
076 53 Bôľ, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate
nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 31K/32/2016 S 1653 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 0905158259, prípadne e-mailom na:
flukac@gmail.com v úradných hodinách v sídle správcu.

V Rožňave, dňa 03. 04. 2017
JUDr. František Lukáč, správca

K007762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata
Peňažná pohľadávka:
Zrážka z predčasného starobného dôchodku v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za marec 2017
vo výške: 328,06 €.
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V Košiciach, dňa 03.04.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.- správca

K007763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Lizák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budimír 258, 044 43 Budimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/1/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty úpadcu Patrik Lizák, nar. 30.09.1974, prechodne bez prihlásenia
bytom Budimír 258, Košice, zvoláva v súlade s ust. § 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 16. mája 2017 o 14.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Mlynská 27 v Košiciach.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, prezentácia
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
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. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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