Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

K000383
Spisová značka: 6K/70/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom
Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica
Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom Sládkovičova 95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ľubica Sekerková, nar. 26.05.1976, bytom Sládkovičova
95/2, 900 28 Ivanka pri Dunaji, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000384
Spisová značka: 4K/71/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09
Bratislava, IČO: 46 090 215, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BAT Engineering a.s.,
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090 215
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: BAT Engineering a.s., Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46 090
215.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, 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

1

Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie
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K000385
Spisová značka: 4R/5/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka:
RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580,
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 15, 811 07
Bratislava, IČO: 44 092 580.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka
správcu S1182.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho Úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu Y ^ činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie záložným
právom alebo vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov kde
výška plnenia presiahne 30.000,- EUR;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
dvanásť mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 30.000,00 EUR;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 20.000,00 EUR s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov
Dlžníka schválených Správcom;
l) akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n) uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností, ktoré vo vzťahu k Dlžníkovi
vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. 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 v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
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. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanieVydáva
pohľadávok
v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Prihláškaa omusí
byť
podanániektorých
na predpísanom
musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na
zmene
a doplnení
zákonov natlačive
svojomawebovom
sídle: www.justice.gov.sk
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
2
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok
pohľadávok
sa považuje deň nasledujúci po Deň
zverejnení
uznesenia
o
Obchodný
vestník
6/2017lehoty na prihlásenie
Konkurzy
a reštrukturalizácie
vydania:
10.01.2017
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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.
5.
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 (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).“
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000386
Spisová značka: 4K/57/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TLD, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25A, 825 03
Bratislava, IČO: 36 378 020, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIROS, s.r.o., so sídlom
Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 404,
rozhodol
I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
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I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K000387
Spisová značka: 4K/65/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom Námestie
Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 236 833 - likvidátor dlžníka Obchodné služby, s.r.o. " v likvidácii", so
sídlom Bernolákova 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 018 112, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní od jeho doručenia písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica. (§ 20 ods. 3 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní od jeho doručenia písomne v
dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica. (§ 20 ods. 3 ZKR)
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie podľa § 365 ods. 1 CSP, možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie podľa § 365 ods. 2 CSP, proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné
uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto
vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000388
Spisová značka: 4K/82/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Radovan Antal, nar. 20. 02. 1985, bytom Nám. 1 mája
461/9, 976 46 Valaská, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Radovan Antal, nar. 20. 02. 1985, bytom Nám. 1 mája
461/9, 976 46 Valaská.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd ukladá
správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
veta ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000389
Spisová značka: 4K/75/2016
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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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ján Výbošťok, nar. 27. 04. 1977, bytom Obrancov mieru
185/1, 960 01 Zvolen, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ján Výbošťok, nar. 27. 04. 1977, bytom Obrancov mieru
185/1, 960 01 Zvolen.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť RESKON, k.s., so sídlom
kancelárie Ul. Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, IČO: 50 440 616, značka správcu S1826.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§Ministerstvo
29 ods. 8 spravodlivosti
ZKR).
Vydáva
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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10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000390
Spisová značka: 4K/76/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ing. Jozef Kollár, nar. 14. 03. 1971, bytom Dolné Hámre
1226, 966 61 Hodruša - Hámre, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Ing. Jozef Kollár, nar. 14. 03. 1971, bytom Dolné Hámre
1226, 966 61 Hodruša - Hámre.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť I.K.S. konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 50 263 633, značka správcu
S1818.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia
konkurzu;
v
jednom
rovnopise
veriteľ
doručí
prihlášku
aj
na
súd. Ak veriteľ doručí správcovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prihlášku neskôr, na prihlášku
sa
prihliada,
veriteľ
však
nemôže
vykonávať
hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
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3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca

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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K000391
Spisová značka: 4K/77/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Elena Kováčová, nar. 06.05.1977, Krtíšska 273/32, 991 22
Bušince, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Elena Kováčová, nar. 06.05.1977, Krtíšska 273/32, 991 22
Bušince.
II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Št. Tučeka 153, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 254 831, značka
správcu S1719.
IV.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000392
Spisová značka: 4K/78/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti HAMA s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č.: 7874/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka HAMA s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 64, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 055 760.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty spoločnosť KP recovery, k.s., so sídlom
Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S 1568.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
s prihlásenou pohľadávkou.
(§ 28
ods. 1,niektorých
2, 3 ZKR).
Za začiatok
lehoty
na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa
a o zmene
a doplnení
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
11
veta ZKR).

konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Obchodný vestník 6/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.01.2017
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca

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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K000393
Spisová značka: 4K/85/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa JUDr. Pavel Balog, nar. 16. 08. 1956, Železničná 6/1, 979
01 Rimavská Sobota - likvidátor dlžníka AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom A. Markuša č.
539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o. „ v likvidácii“, so sídlom A. Markuša
č. 539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000394
Spisová značka: 4K/79/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
4K/79/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: MILKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
V Banskej Bystrici 03. januára 2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 10.01.2017

JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000395
Spisová značka: 4K/79/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/79/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava,
Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová
1/A, 813 33 Bratislava, BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, 021 02 Bratislava, IČO: 31 357 814, Pôdohospodárska
platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.,
Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava,
IČO: 36 284 831, Obec Lovinobaňa, SNP 365/1, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 00 316 172 a Mesto Rimavská Sobota,
Hlavné námestie 2, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031
proti
dlžníkovi: MILKO, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 09.00 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MILKO, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358,
a to:
veriteľa Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, Sociálna poisťovňa, ul.
29. augusta 8, 813 63 Bratislava, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
BPT LEASING, a.s., Drieňová 34, 021 02 Bratislava, IČO: 31 357 814, Pôdohospodárska platobná agentúra,
Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Cintorínska 5, 949 01
Nitra, IČO: 35 942 436, Union zdravotná poisťovňa a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831, Obec
Lovinobaňa, SNP 365/1, 985 54 Lovinobaňa, IČO: 00 316 172 a Mesto Rimavská Sobota, Hlavné námestie 2, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
V Banskej Bystrici dňa 03. januára 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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sudkyňa

JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.

Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne,
ktoré6/2017
z navrhnutých dôkazov vykoná
(§ 185
ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Obchodný
vestník
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.01.2017
V Banskej Bystrici dňa 03. januára 2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000396
Spisová značka: 4K/59/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa spoločnosti TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská
cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28540/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Tonhausera, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266.
III.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu,
poradia,
predmetu
vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Obchodný
vestník
6/2017a právneho dôvodu Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.01.2017
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000397
Spisová značka: 4K/80/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
4K/80/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: Slavomír Rehánek - REK, IČO: 32 623 747, nar. 12. 12. 1966, Ulica Sládkovičova 1774/7, 984 01 Lučenec
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Ak ste zamestnaný (á),a oznámte
svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
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nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladávestník
za potrebné
Vás v tomto konaní vypočuť.
Obchodný
6/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.
V Banskej Bystrici 03. januára 2017
JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000398
Spisová značka: 4K/80/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/80/2016
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO:
47 251 336, Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášiková 48, 8332 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, DÔVERA zdravotná
poisťovňa, a.s. Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, PE&MA, s.r.o., Pri Kalvárii 20/5897, 917 01 Trnava,
IČO: 36 270 831 a HERMES s.r.o., Na Vartičke 10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 572 201
proti
dlžníkovi: Slavomír Rehánek - REK, IČO: 32 623 747, nar. 12. 12. 1966, Ulica Sládkovičova 1774/7, 984 01 Lučenec
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 06. marca 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Slavomír
Rehánek - REK, IČO: 32 623 747, nar. 12. 12. 1966, Ulica Sládkovičova 1774/7, 984 01 Lučenec,
a to:
veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336,
Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášiková 48, 8332 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, PE&MA, s.r.o., Pri Kalvárii 20/5897, 917 01 Trnava, IČO: 36 270 831 a
HERMES s.r.o., Na Vartičke 10, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 572 201
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

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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veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336,
Slovenskú sporiteľňu, a.s., Tomášiková 48, 8332 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Cintorínska 5, 949 01 Nitra, IČO: 35 942 436, PE&MA, s.r.o., Pri Kalvárii 20/5897, 917 01 Trnava, IČO: 36 270 831 a
HERMES s.r.o.,
Na Vartičke
Hronom,a IČO:
31 572 201
Obchodný
vestník
6/2017 10, 965 01 Žiar nad
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania: 10.01.2017
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

V Banskej Bystrici dňa 03. januára 2017

JUDr. Ľubica Mojžišová, v.r.
sudkyňa
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000399
Spisová značka: 4K/66/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so
sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833 likvidátor dlžníka Strana TIP so sídlom Dolná 13, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 310 342, o návrhu predbežného správcu na predlženie lehoty na podanie záverečnej
správy, takto
rozhodol
Súd nepredlžuje predbežnému správcovi lehotu na predloženie záverečnej správy
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K000400
Spisová značka: 2K/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Anna Kamasová, nar. 23. 11.
1961, bytom 960 01 Zvolen, A. Hlinku 2568/39, takto
rozhodol
O d v o l á v a Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s. , so sídlom kancelárie
979 01 Rimavská
Sobota, Hlavné námestie 13 z funkcie správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000401
Spisová značka: 30K/39/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: ATOLO, spol. s r.o., v likvidácii, so sídlom Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 31 686 087, zast. Ing. Jozef Bušša, Užhorodská 15, 040 01 Košice, likvidátor o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K000402
Spisová značka: 31K/51/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec
Hrabušice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: dlžníka Peter Antaš, narodený: 16.02.1977, trvale bytom: Obec
Hrabušice.
U z n á v a konkurz za malý.
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

Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Matúš Čepček, 19
so sídlom kancelárie: Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1701 za správcu podstaty.
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k u r z na majetok dlžníka:
dlžníkaaPeter
Antaš, narodený: 16.02.1977,
trvale
bytom:10.01.2017
Obec
Obchodný
Konkurzy
reštrukturalizácie
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vydania:
Hrabušice.
U z n á v a konkurz za malý.
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie: Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1701 za správcu podstaty.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 3.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K000403
Spisová značka: 30K/37/2016
Spisová značka : 30K/37/2016-118
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Vo veci
navrhovateľa (žalobcu) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, Bratislava 814 99,
IČO: 00 682 420
proti odporcovi (žalovanému)

ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056 01 Gelnica, IČO: 36 701 602

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 16.01.2017 o 10.00 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 18/B,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníkom.

JUDr. Pavel Varga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 03.01.2017
Za správnosť : Geňová Amália

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 3.1.2017
JUDr. Pavel Varga,
K000404
Spisová značka: 30K/37/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom
Štefánikova 27, Bratislava 814 99, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056
01 Gelnica, IČO: 36 701 602 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01
Košice, zn. správcu: S1204.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 3.1.2017
JUDr. Pavel Varga, sudca
K000405
Spisová značka: 2R/1/2013
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ŠKS - REAL, s.r.o., so sídlom
Pod Lipkou 19, 085 01 Bardejov, IČO: 44 535 392, správcom ktorého je Prvá arbitrážna, k.s., so sídlom kancelárie
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2R/1/2013-461 zo
dňa 05.12.2016 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ŠKS - REAL, s.r.o., so sídlom Pod Lipkou 19, 085
01 Bardejov, IČO: 44 535 392 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
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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Okresný súd Prešov dňa 3.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000406
Spisová značka: 2R/2/2012
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Hromada spol. s.r.o. v konkurze, so
sídlom 094 09 Majerovce 120, IČO: 31 719 554, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2R/2/2012-889 zo
dňa 05.12.2016 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Hromada spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom 094
09 Majerovce 120, IČO: 31 719 554 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
Okresný súd Prešov dňa 3.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000407
Spisová značka: 1K/6/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Sabolová,
nar. 4.12.1963, bytom Sídlisko II 56, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, so sídlom
kancelárie Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, o návrhu spoločnosti M.B.A. Financie s.r.o., so sídlom Vysoká 19,
811 06 Bratislava, IČO: 36 754 404, zast. advokátkou JUDr. Ľudmilou Jurčovou, so sídlom Michalská 9, 811 01
Bratislava, pobočka Boženy Nemcovej 13, 977 01 Brezno, na jej vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
zamieta návrh spoločnosti M.B.A. Financie s.r.o., so sídlom Vysoká 19, 811 06 Bratislava, IČO: 36 754 404 na jej
vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa úpadcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská
18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 3.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000408
Spisová značka: 2K/1/2012
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MARCO-CLIMATECH, spol. s r.o., so
sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
2K/1/2012-701 zo dňa a05.12.2016
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r.o., so sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MARCO-CLIMATECH, spol. s r.o., so
sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193, správcom ktorého je HMG Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k.
2K/1/2012-701 zo dňa 05.12.2016 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MARCO-CLIMATECH, spol. s
r.o., so sídlom Pavlovova 4375/11, 058 01 Poprad, IČO: 31 706 193 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
Okresný súd Prešov dňa 3.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000409
Spisová značka: 2K/66/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Tišák, nar. 06.02.1979,
bytom Sv. Anny 285/4, 065 03 Podolínec, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/66/2014-239 zo dňa
05.12.2016 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Pavol Tišák, nar. 06.02.1979, bytom Sv. Anny 285/4,
065 03 Podolínec, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2016.
Okresný súd Prešov dňa 3.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000410
Spisová značka: 1K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 654/25,
059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887.
Ustanovuje správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06
Prešov.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/48/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená
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dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 2.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000411
Spisová značka: 40K/42/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zuzana Strkáčová, nar. 31.12.1966,
trvale bytom 018 02 Klieština, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej
17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Márii
Belaňovej so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 86/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000412
Spisová značka: 38K/46/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Stanislav Repáň, nar. 04.11.1986, bydliskom 915 01 Nové
Mesto nad Váhom o návrhu na povolenie oddlženia takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Stanislav Repáň, nar. 04.11.1986, bydliskom 915 01 Nové Mesto nad Váhom na
povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000413
Spisová značka: 22K/12/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964, trvale bytom
Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Alexandra Györiová, nar.
16.10.1964, trvale bytom Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964, trvale bytom Šumperská 42/21,
971 01 Prievidza.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000414
Spisová značka: 40K/19/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Straka, nar. 23.12.1984, trvale
bytom 913 32 Dolná Súča 434, ktorého správcom je JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice
slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Márii
Belaňovej so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 34/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000415
Spisová značka: 40K/47/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Július Kňažko, nar. 18.04.1972, trvale
bytom 972 21 Nitrianske Sučany 368, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Július Kňažko s
miestom podnikania 972 21 Nitrianske Sučany 368, IČO 44 501 889, ktorého správcom je JUDr. Vladimír Žitník so
sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, uznaného za malý, o
žiadosti správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Vladimírovi
Žitníkovi so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1393, preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura na účet zriadený za účelom konkurzu, a to z
preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19 96/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000416
Spisová značka: 40K/23/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979,
bydliskom Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš
so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Tomáš Šarman, nar. 04.01.1979, bydliskom Považská 1, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000417
Spisová značka: 23K/24/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Jaroslav Kožík, nar.
20.3.1963, Rázusova 37/1492, Leopoldov, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie:
Nám. Slobody 2, 909 01 Skalica, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol

Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Václavovi Sosnovi, so sídlom kancelárie: Nám. Slobody 2, 909 01 Skalica,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 64/2014 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K000418
Spisová značka: 23K/32/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Čilek, nar. 11.1.1973, Gorkého
1656/1, 927 05 Šaľa-Veča, správcom ktorého je LexCreditor k.s, so sídlom kancelárie: Hlavná 15, Trnava, o odmene
správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a správcovi LexCreditor k.s, so sídlom kancelárie: Hlavná 15, Trnava, paušálnu odmenu vo výške
663,88 eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K000419
Spisová značka: 36K/46/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Mozolák, nar. 14.11.1975, bytom
M.A.Beňovského 394/75 C, 922 03 Vrbové o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Miroslav Mozolák, nar. 14.11.1975, bytom M.A.Beňovského
394/75 C , 922 03 Vrbové.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.12.2016
JUDr. Martin Smolko, 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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K000420
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, právne zastúpený: JUDr. Peter Vachan, advokát so sídlom
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02
Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 60
697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47 373 067, právne
zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, v časti o návrhu veriteľa:
HDT SK, s.r.o. so sídlom Borekova 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 884 088, právne zastúpený: Plechlo & Partners
s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, na pristúpenie do konania, takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie obchodnej spoločnosti : HDT SK, s.r.o. so sídlom Borekova 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 884
088, do konkurzného konania voči dlžníkovi REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO:
43 941 443.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K000421
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, právne zastúpený: JUDr. Peter Vachan, advokát so sídlom
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02
Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 60
697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47 373 067, právne
zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, v časti o návrhu veriteľa:
HRASPO spol. s r.o., so sídlom Krejčího 40a, 627 00 Brno, Česká republika, IČO: 253 23 610, právne zastúpený:
Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, na pristúpenie do konania, takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie obchodnej spoločnosti HRASPO spol. s r.o., so sídlom Krejčího 40a, 627 00 Brno, Česká
republika, IČO: 253 23 610, do konkurzného konania voči dlžníkovi REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej
190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K000422
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, právne zastúpený: JUDr. Peter Vachan, advokát so sídlom
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02
Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 60
697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47 373 067, právne
zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, v časti o návrhu veriteľa:
C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39 Čenkovce, IČO: 31 431 046, právne zastúpený: Plechlo &
Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, na pristúpenie do konania, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, právne zastúpený: JUDr. Peter Vachan, advokát so sídlom
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02
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697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47 373 067, právne
zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, v časti o návrhu veriteľa:
C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39 Čenkovce, IČO: 31 431 046, právne zastúpený: Plechlo &
Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, na pristúpenie do konania, takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie obchodnej spoločnosti C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39 Čenkovce, IČO:
31 431 046, do konkurzného konania voči dlžníkovi REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča,
IČO: 43 941 443.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K000423
Spisová značka: 6K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Mgr. Andrea Šperková, Palárikova 76, 022 01 Čadca, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: G.M.D. s.r.o., so sídlom Horelica 302, 022 01 Čadca, IČO: 44
633 645, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: G.M.D. s.r.o., so sídlom Horelica 302, 022 01 Čadca, IČO: 44 633 645, predbežného
správcu KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú
správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 3.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K000424
Spisová značka: 3K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Tatarčiak, nar. 2.11.1980, bytom
023 114 Skalité 206, správcom ktorého je: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 47 817 003, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
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spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť 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, 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 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 3.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K000425
Spisová značka: 3K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Tatarčiak, nar. 2.11.1980, bytom
023 114 Skalité 206, správcom ktorého je: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 47 817 003, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 21.10.2016
a vedeného pod položkou registra 147, rok 2016.
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.
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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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.
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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 3.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K000426
Spisová značka: 3K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Matej Veselovský, nar. 28.9.1987,
bytom Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je JUDr. Anna Machajdová, so sídlom
kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát
spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku
koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť 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, 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 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 3.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K000427
Spisová značka: 3K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Matej Veselovský, nar. 28.9.1987,
bytom Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je JUDr. Anna Machajdová, so sídlom
kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Matej Veselovský, nar. 28.9.1987,
bytom Bystrická cesta 1927/76, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je JUDr. Anna Machajdová, so sídlom
kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53 Turany, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.11.2016
a vedeného pod položkou registra 163, rok 2016.
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 3.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
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K000428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrida Vašicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vidovany 190, 908 62 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 23K 11/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K 11/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní
Výzva na predkladanie ponúk
JUDr. Peter Kubik, sídlo kancelárie Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu Ingrida Vašicová, narodená
04.04.1985, Vidovany 190, Dubovce, oznamujem začatie verejného ponukového konania na odkúpenie motorového
vozidla Mitsubishi Colt Z30, EVČ SI362DB, rok výroby 2004, 1332m3, benzín, modrá metalíza, a vyzývam
záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
Predaj sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 960,- €. Záujemcovia predložia na adresu
kancelárie správcu svoje ponuky osobne alebo poštou v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz Ingrida
Vašicová“ najneskôr do 30 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku; v tejto lehote musí byť
ponuka doručená do kancelárie správcu a v prípade, že koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
koniec lehoty je nasledujúci pracovný deň. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku. Záujemca nie
je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju však vziať späť.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponukového konania, návrh ceny.
Doručené ponuky správca vyhodnotí v lehote 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne informuje
o výsledkoch vyhodnocovania ponúk záujemcov. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca,
ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu; správca bezodkladne vyzve
víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy. Ohliadka predmetu ponukového konania je možná po
predchádzajúcej dohode so správcom na emailovej adrese kubik@judrkubik.sk.
V Dunajskej Strede dňa 04.01.2017
JUDr. Peter Kubik, správca

K000429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohut Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a nevyhnutných výdavkov predbežného správcu

Deň vydania: 10.01.2017

663,88 €

LawService Recovery, k.s., správca

K000430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 týmto oznamuje, že dňa 21.12.2016 udelil zabezpečený
veriteľ záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu evidovanú pod súpisovou položkou č.
784 zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2016 č. 226/2016 pod K026821 formou priameho predaja
hnuteľnej veci v ponukovom konaní. Bližšie informácie a podmienky ponukového konania budú zverejnené
v oznámení o ponukovom konaní na webovom sídle Správcu na www.gbkr.sk.
V Leviciach dňa 03.01.2017

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

K000431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timea Garajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paľovce 54, 925 92 Topoľnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/42/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/42/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
V právnej veci dlžníka: Timea Garajová, nar. 5. 6. 1979, bytom: Paľovce č. 54, 925 92 Topoľnica, na majetok ktorej
bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/42/2016, v súlade s ustanovením § 85 ods.
2 zák. č. 7/2005 Z. z., týmto oznamujem, že do správcovského spisu č. 25K/42/2016 S422, je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu,
v pracovných dňoch, v pondelok – piatok, od 8:00 do 12:00 hod. – od 13:00 do 15:30 hod..
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Termín nahliadnutia do spisu správcu je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel. č. 033/7730 533.
JUDr. Alena Kaplanová, 921 01 Piešťany, Nám. 1. mája č. 14, ustanovená do funkcie správcu Uznesením
Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/42/2016.

V Piešťanoch dňa 4. 1. 2017
JUDr. Alena Kaplanová, správca

K000432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michael Prokop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kríži 40, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z pracovnej odmeny dlžníka za 9/2016
Súpisová hodnota: 13,63 Eur
Deň zaradenia: 2.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 16

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z pracovnej odmeny dlžníka za 10/2016
Súpisová hodnota: 14,75 Eur
Deň zaradenia: 2.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 17

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z pracovnej odmeny dlžníka za 11/2016
Súpisová hodnota: 14,93 Eur
Deň zaradenia: 2.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 18
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K000433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Javorský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 550/71, 903 01 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2012 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 9/2016
Súpisová hodnota: 72,00 Eur
Deň zaradenia: 2.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 99

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 10/2016
Súpisová hodnota: 72,00 Eur
Deň zaradenia: 2.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 100

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka z dôchodku úpadcu za obdobie 11/2016
Súpisová hodnota: 72,00 Eur
Deň zaradenia: 2.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 101

K000434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Czuczor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 105/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.7.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/52/2012 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32K/52/2012
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate podľa §96 ods. 2 ZKR
Správca úpadcu týmto v súlade s §96 ods. 2 ZKR oznamuje zostatvenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty. Dotknuté osoby sú oprávnené do 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím
podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada (§96 ZKR v platnom znení).

K000435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kaličák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z konania zasadnutia so zástupcom veriteľov
(v konkurznom konaní, vyhlásenom na majetok fyzickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
I. Základné identifikačné údaje
správca: JUDr. Gabriela Bírošová, správca, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovenská republika, vedený
v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 580
úpadca: Rastislav Kaličák „v konkurze“, Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca, Slovenská republika, nar: 27.12.1969
súd: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika
sp. zn.: 1K/15/2016
č. sp. spisu: 1K/15/2016 S580
II. Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 16. 09. 2016, sp. zn.: 1K/15/2016-39 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Rastislav Kaličák, nar. 27. 12. 1969, Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca a do funkcie správcu bola
ustanovená: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname
správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S580, s dátum uverejnenia
daného uznesenia v Obchodnom vestníku č. 186/2016 dňa 28. 09. 2016 s účinkami zverejnenia od 29. 09. 2016.
Týmto uznesením súd otvoril malý konkurz. Konania zasadnutia so zástupcom veriteľov sa zúčastnil ten veriteľ,
ktorý svoju účasť potvrdil do zoznamu prítomných, ktorý tvorí súčasť tejto zápisnice. Zasadnutie bolo otvorené dňa
04. 01. 2017 o 09.10 h.
III. Program zasadnutia so zástupcom veriteľov
a) odsúhlasenie vzájomnej komunikácie;
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b) záver.
IV. K bodu a) programu
V rámci uvedeného bodu programu došlo medzi zástupcom veriteľov a správcom ku vzájomnej dohode o spôsobe
a záväznosti vzájomnej komunikácie. Správca navrhol za záväzný spôsob komunikácie emailový styk s lehotou na
vyjadrenie sa 15 dní. O danej veci hlasoval zástupca veriteľov, a to nasledovne:
Hlasovanie o spôsobe vzájomnej komunikácie
Za:
Počet hlasov za:
Proti:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa:
Počet hlasov zdržaných:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
1
0
0
0
0

Následne bolo prijaté:
Uznesenie číslo :
Zástupca veriteľov súhlasí a zaväzuje sa využívať pre účely vzájomnej komunikácie emailový styk
(kontaktná emailová adresa: karasova.zuzana@slsp.sk) s lehotou na vyjadrenie sa 15 dní“
Zástupca veriteľov, ako aj správca sa poďakovali prítomným za účasť. Následne, zasadnutie bolo ukončené dňa 04.
01. 2017 o 09.15 h.
Žilina 04.01.2017
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zástupca veriteľov

K000436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Coch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Ing. Ján Coch, dátum narodenia 16.02.1959, bytom Stredná 367/2, 974 05 Banská
Bystrica, Slovenská republika oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu
im bude umožnené v sídle správcu na ulici Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika v úradných
hodinách od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Hurbanova 8,
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu
office@mli.sk.
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K000437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Vilenik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 32, Čičava 093 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1967
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S 1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca úpadcu Dušan Vilenik, nar.: 14.05.1967, bytom Čičava 32, 093 01 Čičava,
týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815
74 Bratislava, IČO: 00 151 700, celková prihlásená suma pohľadávky vrátane príslušenstva: pod por. č. 1): 3 971,33
€, titulom: Platobný rozkaz sp.zn. 3Ro 35/2011 zo dňa 25.02.2011 a Platobný rozkaz sp.zn. 4Ro 124/2011 zo dňa
21.04.2011, poradie: Iná pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým
č. 37. a 38..
iTRUSTee Restructuring, k.s. - správca úpadcu

K000438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice –
mestská časť Juh, IČO: 36 863 718, v zmysle § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty úpadcu.
Súpis všeobecnej podstaty
typ
súpisovej
zložky:
p.č.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

označenie dlžníka

právny dôvod vzniku pohľadávky

celková
suma
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169.664,61 €

1.

pôžička nadobudnutá na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok od
Pivovar Kaltenecker s.r.o.,
postupcu SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 169.664,61
Zakarpatská 28, 048 01
214 833, zo dňa 31.10.2014, zistená v reštrukturalizácií dlžníka ako €
0,00 €
Rožňava, IČO: 36 589 993
podriadená pohľadávka uspokojovaná v rozsahu 1%, t.j. 1.696,65 €

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

03.01.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

§ 67 ZKR

typ súpisovej zložky:

POHĽADÁVKA Z ÚČTU

p.č. názov banky/ IBAN:

popis

mena celková suma súpisová hodnota

finančná hotovosť úpadcu na BÚ včase vyhlásenia konkurzu

€

TATRA BANKA a.s.

1.

SK 35 1100 0000 0026 2916 7608

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

03.01.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

§ 67 ZKR

1.466,91 €

1.466,91 €

V Trebišove dňa 04.01.2017
BS Správcovská k.s., správca

K000439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok, zapísaný
v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR, značka správcu S 817, v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d/
v spojení s ust. § 92 ods. 6 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a záväzného pokynu príslušného orgánu
v konkurznom konaní, vyhlasuje podľa ust. § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách dražbu nehnuteľného majetku
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v konkurznom konaní, vyhlasuje podľa ust. § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách dražbu nehnuteľného majetku
uvedeného v súpise oddelenej podstaty úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01
Kežmarok, za týchto podmienok:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, 080 01 Prešov, správca úpadcu Ivan Baluch, nar.
11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marián Petro, Hlavná č. 79, 1. poschodie, Prešov.
Dátum a čas otvorenia dražby: 15.02.2017 o 13.00 hod.
Dražba: prvá.
Registrácia účastníkov dražby od 12.30 hod. Účastník dražby predloží pri zápise do zoznamu účastníkov dražby
čestné vyhlásenie o tom, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Účastník dražby ďalej predloží pri zápise do dražby
ak ide o fyzickú osobu platný občiansky preukaz a ak ide o právnickú osobu v origináli alebo úradne osvedčený
výpis z príslušného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 14 dní, z ktorého bude vyplývať oprávnenie konať
v mene právnickej osoby a platný občiansky preukaz konajúcej osoby. V prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe a platný občiansky preukaz
splnomocnenca.
Predmet dražby:
Nehnuteľnosť vo vlastníctve úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok,
Dvojizbový byt, obec Kežmarok, štát: SR, ulica: Pod Lesom , orientačné číslo vchodu 17, číslo bytu
39, deviate poschodie, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5569/246772, bytový dom súpisné číslo 1477 – postavený na parcele
číslo 2503, kat. územie Kežmarok, LV č. 2885 v súpisovej hodnote 30 600,-- Eur.
Byt je v súčasnosti obývaný úpadcom a jeho rodinnými príslušníkmi. Pozostáva z dvoch izieb
a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, WC, kúpeľňa, predsieň a pivnica v suteréne. Byt má lodžiu. Obytný
blok, v ktorom sa byt nachádza, bol daný do užívania v roku 1977.
Obhliadku predmetu dražby a informácie o dražbe poskytne dražobník po dohode so záujemcom, ktorý
v prípade záujmu kontaktuje dražobníka na telefónnom čísle 0905 621 680.
Predajom majetku na dražbe v zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR zanikajú zabezpečovacie práva zriadené
k tomuto majetku.
Najnižšie podanie:
30 600,00 Eur
Minimálne prihodenie:
500,00 Eur.

Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 3 000,-- Eur a musí byť budúcim účastníkom dražby zaplatená
bezhotovostne alebo v hotovosti na účet úpadcu vedený správcom v ČSOB, a.s. číslo účtu IBAN: SK62 7500 0000
0040 1963 3922, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS: IČO účastníka dražby ak ide o právnickú osobu, alebo dátum
narodenia ak ide o fyzickú osobu, popis platby: ZÁBEZPEKA, tak aby zábezpeka bola pripísaná na účet úpadcu
najneskôr do 14.02.2017. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník vráti dražobnú zábezpeku do 5 pracovných dní po oznámení
čísla bankového účtu dražobníkovi.
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby na účet úpadcu vedený
správcom v ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK62 7500 0000 0040 1963 3922, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS:
IČO vydražiteľa ak ide o právnickú osobu, alebo dátum narodenia ak ide o fyzickú osobu. V prípade nezaplatenia
ceny dosiahnutej vydražením sa vydražiteľovi zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech konkurznej
podstaty.

Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu dve vyhotovenia notárskej zápisnice
o priebehu dražby a po zaplatení potvrdenie o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Po
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby, dražobník zašle jedno vyhotovenie notárskej zápisnice
o priebehu dražby a potvrdenie o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením príslušnému okresnému úradu s návrhom
na vykonanie záznamu o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke
právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a potvrdenia o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením.

Priebeh dražby bude osvedčovať a notársku zápisnicu o dražbe vyhotoví notár JUDr. Marián Petro, so sídlom
Hlavná 79, Prešov.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov do dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Prešove, dňa 04.01.2017
JUDr. Ján Surma, 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

44

Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

K000440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miklós Kozsár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26 K/37/2016- S 909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26 K/ 37/ 2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca oznamuje, spresňuje čas a miesto konania schôdze veriteľov( zverejnený v OV 249/ 2016, zo dňa 29.12.
2016): zvolanej na deň 26.01. 2017 , o 11.00 hod., v sídle správcu : Platanová 5, Košice.
JUDr. Juraj Gavalčin , správca

K000441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Baluch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2014 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE
JUDr. Ján Surma, správca úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok, zapísaný
v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR, značka správcu S 817, v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d/
v spojení s ust. § 92 ods. 6 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a záväzného pokynu príslušného orgánu
v konkurznom konaní, vyhlasuje podľa ust. § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách dražbu nehnuteľného majetku
uvedeného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01
Kežmarok, za týchto podmienok:
Dražobník a navrhovateľ dražby: JUDr. Ján Surma, Hlavná 122, 080 01 Prešov, správca úpadcu Ivan Baluch, nar.
11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok.
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Marián Petro, Hlavná č. 79, 1. poschodie, Prešov.
Dátum a čas otvorenia dražby: 15.02.2017 o 14.30 hod.
Dražba: prvá.
Registrácia účastníkov dražby od 14.00 hod. Účastník dražby predloží pri zápise do zoznamu účastníkov dražby
čestné vyhlásenie o tom, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Účastník dražby ďalej predloží pri zápise do dražby
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čestné vyhlásenie o tom, že nie je osobou vylúčenou z dražby. Účastník dražby ďalej predloží pri zápise do dražby
ak ide o fyzickú osobu platný občiansky preukaz a ak ide o právnickú osobu v origináli alebo úradne osvedčený
výpis z príslušného registra, v ktorom je zapísaná, nie starší ako 14 dní, z ktorého bude vyplývať oprávnenie konať
v mene právnickej osoby a platný občiansky preukaz konajúcej osoby. V prípade zastúpenia účastníka
splnomocnencom splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka dražby, z ktorého bude
výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe a platný občiansky preukaz
splnomocnenca.
Predmet dražby:
Súbor nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu Ivan Baluch, nar. 11.11.1975, Pod Lesom 17/1477, 060 01 Kežmarok:
Pozemok parcela č. 3436/52, parcela registra „C“ zastavené plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,
vedená Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom na LV č. 2293 pre kat. územie Kežmarok,
súpisová hodnota: 170,00 Eur.
Stavba – garáž súpisné číslo 4126 postavená na parcele č. 3436/52, vedená Okresným úradom
Kežmarok, katastrálnym odborom na LV č. 2293 pre kat. územie Kežmarok, súpisová hodnota: 2 800,00
Eur.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľností spolu: 2 970,00 Eur.

Obhliadku predmetu dražby a informácie o dražbe poskytne dražobník po dohode so záujemcom, ktorý
v prípade záujmu kontaktuje dražobníka na telefónnom čísle 0905 621 680.

Predajom majetku na dražbe v zmysle ust. § 93 ods. 2 ZKR zanikajú zabezpečovacie práva zriadené
k tomuto majetku.

Najnižšie podanie:
2 970,00 Eur.

Minimálne prihodenie:
100,00 Eur.

Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 500,-- Eur a musí byť budúcim účastníkom dražby zaplatená
bezhotovostne alebo v hotovosti na účet úpadcu vedený správcom v ČSOB, a.s. číslo účtu IBAN: SK62 7500 0000
0040 1963 3922, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS: IČO účastníka dražby ak ide o právnickú osobu, alebo dátum
narodenia ak ide o fyzickú osobu, popis platby: ZÁBEZPEKA, tak aby zábezpeka bola pripísaná na účet úpadcu
najneskôr do 14.02.2017. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Neúspešným účastníkom dražby dražobník vráti dražobnú zábezpeku do 5 pracovných dní po oznámení
čísla bankového účtu dražobníkovi.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započíta do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej
vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby na účet úpadcu vedený
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vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby na účet úpadcu vedený
správcom v ČSOB, a.s., číslo účtu IBAN: SK62 7500 0000 0040 1963 3922, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS:
IČO vydražiteľa ak ide o právnickú osobu, alebo dátum narodenia ak ide o fyzickú osobu. V prípade nezaplatenia
ceny dosiahnutej vydražením sa vydražiteľovi zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech konkurznej
podstaty.

Nadobudnutie vlastníctva a odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi:
Ak vydražiteľ uhradí cenu dosiahnutú vydražením, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby
udelením príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného odkladu dve vyhotovenia notárskej zápisnice
o priebehu dražby a po zaplatení potvrdenie o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote. Po
nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby, dražobník zašle jedno vyhotovenie notárskej zápisnice
o priebehu dražby a potvrdenie o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením príslušnému okresnému úradu s návrhom
na vykonanie záznamu o nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke
právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a potvrdenia o zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením.

Priebeh dražby bude osvedčovať a notársku zápisnicu o dražbe vyhotoví notár JUDr. Marián Petro, so sídlom
Hlavná 79, Prešov.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona o dobrovoľných dražbách:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov do dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie
súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.

V Prešove, dňa 04.01.2017
JUDr. Ján Surma, správca
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K000442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RADOMA, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 308 861
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2010 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku
1. Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Ochranná známka; Znenie ochrannej známky: RADOMA, RADOMA s logom- čiernobiela; Druh známky:
kombinovaná; Register v ktorom sa eviduje ochranná známka: Rejstřík ochranných známek, ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika; Číslo zápisu: 216917; Dátum podania: 14.06.1996; Dátum
zápisu: 23.04.1999; Vznik práva prednosti: 18.01.1996; Dátum zverejnenia prihlášky: 13.08.1997; Číslo spisu:
112162
2. Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: Ochranná známka; Znenie ochrannej známky: RADOMA, Druh známky: slovná; Register v ktorom sa eviduje
ochranná známka: Rejstřík ochranných známek, ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Česká republika; Číslo
zápisu: 216916; Dátum podania: 14.06.1996; Dátum zápisu: 23.04.1999; Vznik práva prednosti: 18.01.1996; Dátum
zverejnenia prihlášky: 13.08.1997; Číslo spisu: 112160

K000443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68/251, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 572 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2014 S1284
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Pihorňa, správca úpadcu JUPEX s.r.o., v konkurze, so sídlom Popradská 68/251, 040 11 Košice, IČO:
36 572 683, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky a to:
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Pohľadávku prihlásenú veriteľom Slovenská republika – Krajský súd v Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759 vo výške 208,50 EUR, právny dôvod Nezaplatený súdny poplatok za podaný odpor proti
Platobnému rozkazu Okresného súdu Košice - okolie 10Cb/127/2013 zo dňa 23.01.2014, ktorá bola doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

V Košiciach, dňa 04.01.2017

Mgr. Peter Pihorňa, správca

K000444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NEEL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Werferova 3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 718
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2016 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice –
mestská časť Juh, IČO: 36 863 718, v zmysle § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku oddelenej
podstaty.
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
OTP Banka Slovensko a.s., IČO: 31 318 916, Štúrová 5, Bratislava 1
typ
súpisovej
zložky:

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

p.č.

popis

1.

vyrovnací podiel v rozsahu 90% v spoločnosti
Pivovar Kaltenecker s.r.o., Zakarpatská 28, 048 01 €
Rožňava, IČO: 36 589 993 vo vlastníctve úpadcu

mena

výška
zabezpečenia

súpisová hodnota

0€
(záporné vlastné imanie spoločnosti
Pivovar
1.580.621,43 €
Kaltenecker s.r.o., IČO: 36 58 993, súpisová hodnota
určená viď. § 61 Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.)

Druh zabezpečovacieho práva:

záložné právo

Poradie zabezpečovacieho práva:

záložné právo prvé v poradí

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:

03.01.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

§ 67 ZKR
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Poznámka: Zabezpečený veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s. si prihlásil do konkurzu úpadcu NEEL s.r.o.
podmienenú pohľadávku z titulu existencie záložného práva k obchodnému podielu úpadcu. Podmienka vzniku
pohľadávky spočíva v tom, že v prípade, že primárny dlžník - Pivovar Kaltencker s.r.o., IČO: 36 58 993 nebude
v zmysle potvrdeného reštrukturalizačného plánu plniť predmetný plán a plán sa stane voči veriteľovi OTP Banka
Slovensko, a.s. neúčinný, vznikne veriteľovi OTP Banka Slovensko a.s. pohľadávka voči úpadcovi z titulu existencie
záložného práva k obchodnému podielu úpadcu v prvom rade.

V Trebišove dňa 04.01.2017
BS Správcovská k.s., správca

K000445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kotrady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1953
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K / 20 / 2016-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K / 20 / 2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., kancelária správcu so sídlom Reimanova 9, 08 01 Prešov,
správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Kotrady, nar. 08.01.1953, bytom Podtatranská 137/6, 058 01
Poprad, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov sp. zn.: 2K/20/2016 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok zapísal tieto pohľadávky doručené po
základnej prihlasovacej lehote:
Poradové číslo pohľadávky v zozname: 58.
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Prihlásená suma: 66,38 EUR
Zároveň správca oznamuje všetkým veriteľom úpadcu, že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) a ods. 8 ZKR prípadné
popretie pohľadávky iným veriteľom je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku a súčasne ak bude v tej istej
lehote na nižšie uvedenom účte pripísaná suma 350,- EUR za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou.
Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený
v OTP banke č. 17145177/5200, IBAN SK71 5200 0000 0000 1714 5177 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Prešove, dňa 02.01.2017.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
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Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP úpadcu: Michal Kotrady

K000446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kóbori Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 25/51, 076 53 Boľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PREDAJ MAJETKU - JUDr. František Lukáč, správca majetku úpadcu Pavel Kobóri, nar. 24. 03. 1985, bytom
Hlavná 25/51, 076 53 Bôľ, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty – hnuteľný majetok. Opis súpisovej položky, popis hnuteľnej veci a súpisová
hodnota je uverejnená v súpise všeobecnej podstaty OV č. 176/2016 zo dňa 13. 09. 2016 a nižšie:

P. č

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisná hodnota

2.

Hnuteľná vec – Osobný automobil Ford Focus, r. v. 2006

1.700,-

Podmienky predaja:
Hnuteľný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu sa bude speňažovať v I., II. a III. kole za najvyššiu ponuku bez
obmedzenia minimálnej ceny.
Správca si vyhradzuje právo neprijať neprimerane nízku ponuku.
Podmienky pre kupujúceho:
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy, ponúkanú cenu v II. kole, doklad o zaplatení 50% zálohy (resp.
celej výšky), na účet č. SK280900000005117196572, vedený v Slovenskej Sporiteľni, a.s., pobočka Rožňava,
doklad o krytí ponúkanej ceny, doklad o identifikácii záujemcu.
Písomné ponuky treba doručiť do kancelárie správcu úpadcu: JUDr. František Lukáč, Košická 56, 048 01 Rožňava v
zalepenej obálke označenej "KONKURZ 31K/32/2016 NEOTVÁRAŤ". Záväzná ponuka záujemcu musí byť
správcovi doručená poštou, alebo osobne do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
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Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu Košická 56, Rožňava v termíne do 7 dní od uplynutia lehoty na
doručenie ponúk.
Obhliadka a informácie (iba v kancelárii správcu) po predchádzajúcej dohode so správcom, tel. 0905158259.
JUDr. František Lukáč, správca

K000447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Šimončič Juristová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie tretieho kola ponukového konania
Správkyňa v konkurznej veci úpadcu Katarína Šimončič Juristová, nar. 23.04.1982, trvale bytom Michalská 2346/8,
920 01 Hlohovec, č.spr. spisu 23K/7/2016 S489, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
19.08.2016 týmto vyhlasujem tretie kolo verejného ponukového konanie na predaj (postúpenie) nižšie uvedenej
pohľadávky.
Predmetom postúpenia je pohľadávka úpadcu voči spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4,
Bratislava, IČO: 00 585 441, vo výške 25 053,62 € z právneho titulu náhrady škody a zaplatenia poistného plnenia.
Ide o pohľadávku vymáhanú v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 30Cb/25/2014.
Majetok ocenený odhadom správcu bol zapísaný a uverejnený v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 131/2016 dňa 08.07.2016.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej
obálke s výrazným označením „KONKURZ 23K/7/2016 S489 - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia
povinní doručiť poštou alebo osobne na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Barbora
Volárová, správkyňa, Kukučínova 11, 921 01 Piešťany.
Na podávanie ponúk správcovi plynie lehota odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodom vestníku do 30.
januára 2017 do 15,00 hod.
Záväznú ponuku záujemcu doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca na
všetky ním podané záväzné ponuky nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
·
·
·

identifikačné údaje záujemcu,
navrhovaná cena za postúpenie pohľadávky,
vlastnoručný podpis záujemcu – fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby vlastnoručný podpis
štatutárneho zástupcu záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
a výpis z príslušného registra.

Predaj majetku v treťom kole ponukového konania sa uskutočňuje za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom víťazná
ponuka záujemcu podlieha súhlasu zástupcu veriteľov.
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Záujemcovia o postúpenie pohľadávky môžu v kancelárii správcu nahliadať do dokladov týkajúcich sa predávaného
majetku, prípadne požiadať správcu o zaslanie dokumentácie v elektronickej podobe. Termín nahliadnutia ako aj
prípadné ďalšie informácie o predávanom majetku je možné získať v úradných hodinách správcu na tel. č.:
033/7733751.
Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle správcovskej kancelárie do 10 pracovných dní odo dňa
skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Správca vyhodnotí záväzné ponuky, ktoré boli doručené do
kancelárie správcu včas, či majú požadované náležitosti a priložené požadované doklady. V prípade, že niektorá
z ponúk nespĺňa určené náležitosti, nebude sa na ňu prihliadať, o čom správca vyhotoví úradný záznam.
V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, ktorého
záväzná ponuka bude obsahovať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu a ktorá bude odsúhlasená zástupcom veriteľov.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby predložili novú
zvýšenú ponuku v lehote 7 dní odo dňa vyhodnotenia záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné
ponuky doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené
vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných
ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V prípade opätovnej rovnosti
najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie zrušiť.
V Piešťanoch dňa 04.01.2017
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K000448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenko Duraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 71/2016 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 71/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty úpadcu Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.02.1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, s
miestom podnikania Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 41 674 596, v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 2K/71/2016, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK40 1100 0000 0029
3415 0941, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) 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.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
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b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) 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.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K000449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojsovič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady Cyrila a Metoda 18/7-22, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/34/2015 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/34/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 182,62
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 11/2016 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): EKOMET – KUPREX spol. s.r.o., Svätoplukova 1730, 020 01 Púchov, IČO: 31 401 546
Súpisová hodnota: 182,62 EUR
SKKS, k.s., správca
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K000450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Belica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 520, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - zamestnávateľ TIGRIS-EU, s.r.o., IČO: 36
340 120.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty - DOPLNENIE
Poradové
číslo

Popis

4.

Zrážka
mzdy

zo

5..

Zrážka
mzdy

zo

Dátum
zapísania

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

Sporný zápis Dôvod zápisu Poznámky

06.10.2016

68,61 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 72 ods. 2) TIGRIS-EU,
ZKR
s.r.o.

05.12.2016

68,40 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 72 ods. 2) TIGRIS-EU,
ZKR
s.r.o.

Správcovský dom, k.s.

K000451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Táková Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) majetku úpadcu Nadežda
Táková, nar. 31.12.1963, bytom Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec (ďalej len „úpadca“), týmto zverejňuje v
súlade s ust. § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") nasledovný:
KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
-NÁVRHI. Všeobecná časť
Úpadca podal Návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý bol doručený Okresnému súdu Banská Bystrica dňa 09.03.2015.
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.03.2015 sp. zn. 2K/17/2015 bolo začaté konkurzné konanie
voči úpadcovi. Konkurz na úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/17/2015 - 28
zo dňa 31.03.2015 a zároveň bol do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Alexander Kasatkin,
LL.M.
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Do konkurzu si prihlásili pohľadávky nižšie uvedení nezabezpečení veritelia:
NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ
Československá obchodná banka, a.s.,
so sídlom Michalská 18,
815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
so sídlom Bajkalská 30,
829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
Wüstenrot poisťovňa, a.s.,
so sídlom Karadžičova 17,
825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408
Poštová banka, a.s.,
so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
so sídlom Tomášiková 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Všeobecná úverová banka, a.s.,
so sídlom Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Consumer Finance Holding, a.s.,
so sídlom Hlavné námestie 12,
060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130
CETELEM SLOVENSKO a.s.,
so sídlom Panenská 7,
812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Pribinova 25,
824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Stavebné bytové družstvo Lučenec,
so sídlom Št. Mojzesa 47, Lučenec,
IČO: 00 171 816
OTP Banka Slovensko, a.s.,
so sídlom Štúrova 5,
813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916

prihlásená pohľadávka

zistená pohľadávka

popretá pohľadávka

690,03 Eur

690,03 Eur

0 Eur

25.942,88 Eur

25.942,88 Eur

0 Eur

66,78 Eur

66,78 Eur

0 Eur

12.123,61 Eur

12.123,61 Eur

0 Eur

457,16 Eur

457,16 Eur

0 Eur

4.111,43 Eur

4.111,43 Eur

0 Eur

3.149,96 Eur

690,07 Eur

2.459,89 Eur

1.106,47 Eur

0 Eur

1.106,47 Eur

2.643,41 Eur

1.287,11 Eur

1.356,30 Eur

1.460,85 Eur

1.460,85 Eur

0 Eur

20.469,44 Eur

20.469,44 Eur

0 Eur

Do konkurzu bola prihlásená jedna zabezpečená pohľadávka veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom
Bajkalská 30, Bratislava 829 48, IČO: 31 335 004. Pri tejto pohľadávke však bolo zjavné, že nebude v celom
rozsahu uspokojená z oddelenej podstaty tohto veriteľa. Tento rozsah bol na základe výťažku ustálený na sumu
24.994,95 Eur. Z tohto dôvodu sa aj s veriteľom Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. v tomto rozsahu ďalej jedná na
účely tejto všeobecnej podstaty ako s nezabezpečeným veriteľom.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 111/2015 dňa 12.06.2015, ktorý bol následne
dopĺňaný o nové súpisové zložky majetku podľa vykonaných zrážok zo mzdy.
V Obchodnom vestníku č. 102/2015 zo dňa 01.06.2015 bolo zverejnené oznámenie o zvolaní prvej schôdze
veriteľov. Na schôdzi veriteľov sa však nezúčastnil žiadny veriteľ prihlásenej pohľadávky a teda schôdza veriteľov
nebola uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského výboru vykonával súd. Následne bolo v Obchodnom vestníku č.
220/2015 zo dňa 16.11.2015 zverejnené oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov, na ktorej sa nezúčastnil žiadny
veriteľ prihlásenej pohľadávky, schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, pôsobnosť veriteľského výboru naďalej
vykonáva súd.
Dňa 24.10.2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 204/2016 zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zároveň aj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Nakoľko v súčasnosti došlo k speňaženiu všetkého majetku, ktorý bol zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu aj
oddelenej podstaty úpadcu, správca pristúpil k vyhotoveniu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
II. Rozvrhová časť
A) Príjmová časť
Celková suma výťažku dosiahla sumu vo výške: 3.940,22 Eur:
·

zrážky zo mzdy počas konkurzného konania v období od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu
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zrážky zo mzdy počas konkurzného konania v období od vyhlásenia konkurzu ku dňu podania návrhu
konečného rozvrhu výťažku vo výške 3.265,13 Eur,
kreditný zostatok zo zrušeného bežného účtu vo výške 11 Eur,
nespotrebovaný preddavok vo výške 663,88 Eur,
pripísané úroky na konkurznom účte vo výške 0,21 Eur.

Spolu výťažok v celkovej výške 3.940,22 Eur.
B) Výdavková časť
Počas konkurzu boli uplatnené u správcu pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 325,20 Eur, v
súlade s ustanovením § 87 ZKR, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku podliehajúceho konkurzu podľa poradia ich splatnosti za obdobie od vyhlásenia konkurzu ku dňu
vypracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Spolu suma uspokojených pohľadávok proti všeobecnej podstate vo výške 325,20 Eur.
Odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 17 ods. 2 vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) – za
speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5% z výťažku.
Ďalej odmena správcu z výťažku po konaní prvej schôdze veriteľov stanovená v zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky –
za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením patrí správcovi odmena 1% z výťažku.
Výpočet odmeny správcu: suma získaná ako zrážky zo mzdy počas konkurzného konania = 3.265,13 Eur x 5% =
163,26 Eur bez DPH + suma získaná zabezpečením peňažných prostriedkov = 11 Eur x 1% = 0,11 Eur bez DPH,
spolu celkom 163,37 Eur bez DPH.
Odmena správcu po konaní schôdze veriteľov vo výške 163,37 Eur bez DPH, t.j. 196,04 Eur s DPH.
Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu :
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky vo výške 33 Eur ktoré budú pozostávať z
poštových poplatkov, nákladmi na tlač, administratívny materiál a vedenie účtu a výdavky vo výške 7,88 Eur, ktoré
budú pozostávať zo zaplatenia súdneho poplatku za konkurzné konanie – 0,2% z výťažku zo všeobecnej podstaty.
Náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 40,88 Eur.
Spolu výdavky celkom vo výške : 562,12 Eur (325,20 Eur + 196,04 Eur + 40,88 Eur).
Celková suma určená na rozdelenie pre veriteľov vo výške 3.378,10.
(3.940,22 Eur – 562,12 Eur).
Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov :
NEZABEZPEČENÝ VERITEĽ

prihlásená
pohľadávka

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom
690,03 Eur
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská
25.942,88 Eur
30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17,
66,78 Eur
825 22 Bratislava, IČO: 31 383 408
Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4,
12.123,61 Eur
Bratislava 811 02, IČO: 31 340 890
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášiková 48,
457,16 Eur
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské
4.111,43 Eur
Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné
3.149,96 Eur
námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130
CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7,

zistená
pohľadávka

popretá
pohľadávka

%
suma
ma
uspokojenia rozdelenie

690,03 Eur

0 Eur

3,66 %

25,26 Eur

25.942,88 Eur

0 Eur

3,66 %

949,56 Eur

66,78 Eur

0 Eur

3,66 %

2,44 Eur

12.123,61 Eur

0 Eur

3,66 %

443,75 Eur

457,16 Eur

0 Eur

3,66 %

16,73 Eur

4.111,43 Eur

0 Eur

3,66 %

150,49 Eur

690,07 Eur

2.459,89 Eur

3,66 %

25,26 Eur
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CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7,
812 36 ratislava,
1 106,47 Eur
IČO: 35 787 783
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova
2.643,41 Eur
25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Stavebné bytové družstvo Lučenec, so sídlom Št.
1.460,85 Eur
Mojzesa 47, Lučenec, IČO: 00 171 816
OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813
54 Bratislava,
20.469,44 Eur
IČO: 31 318 916
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská
24.994,95 Eur
30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
SPOLU:
97.216,97 Eur

Deň vydania: 10.01.2017

0 Eur

1.106,47 Eur

0%

0 Eur

1.287,11 Eur

1.356,30 Eur

3,66 %

47,11 Eur

1.460,85 Eur

0 Eur

3,66 %

53,48 Eur

20.469,44 Eur

0 Eur

3,66 %

749,19 Eur

24.994,95 Eur

0 Eur

3,66 %

914,83 Eur

92.294,31 Eur

4.922,66

Eur 3,66 %

3.378,10 Eur

Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku tento
doručil zástupcovi veriteľov Okresnému súdu v Banskej Bystrici.
Správca určuje lehotu 15 dní na schválenie konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty alebo na
uplatnenie námietok voči konečnému rozvrhu výťažku.
Lehota začína plynúť od zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty v Obchodnom
vestníku. Dotknutí veritelia v lehote určenej správcom môžu svoje stanoviská zaslať písomne na adresu správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica alebo e-mailom na: spravca@kasatkin.sk. Súčasne v uvedenej lehote
veritelia oznámia správcovi čísla bankových účtov, na ktoré správca zašle rozvrhované čiastky.
V Banskej Bystrici dňa 02.01.2017
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca
Prílohou tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty je schválený rozvrh z oddelenej podstaty
veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

K000452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Ollé
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 4007/39, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 95801 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 28K/66/2012
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/66/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu podliehejúce konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - zamestnávateľ Anton Urbanovský, IČO:
33166480.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty - DOPLNENIE
Poradové čísloPopis

Dátum zapísania Súpisová hodnota Zabezpečovacie právo Sporný zápis

Dôvod zápisu

Poznámky

24.

Zrážka zo mzdy02.11.2016

48,64 EUR

Nie

Nebol vykonaný § 72 ods. 2) ZKR Anton Urbanovský

25.

Zrážka zo mzdy30.11.2016

68,97 EUR

Nie

Nebol vykonaný § 72 ods. 2) ZKR Anton Urbanovský
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Správcovský dom, k.s., Správca

K000453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Noga - VAMS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 153, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 238 964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K / 36 / 2015 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K / 36 / 2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Peter Novosad, LL.M. so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, ako správca majetku úpadcu
Vladimíra Nogu - VAMS, IČO: 34 238 964, s miestom podnikania 090 16 Cernina 153, týmto v zmysle
ustanovenia § 76 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení dopĺňam súpis všeobecnej podstaty o
tieto súpisové zložky majetku úpadcu:

P. č.
52
53
54
55
56
57
58

Súpisová zložka majetku
Zrážka z príjmu v mesiaci júl 2016
Zrážka z príjmu v mesiaci august 2016
Zrážka z príjmu v mesiaci september 2016
Zrážka z príjmu v mesiaci október 2016
Zrážka z príjmu v mesiaci november 2016
Zrážka z príjmu v mesiaci december 2016
Zrážka z príjmu v mesiaci január 2017

Suma
54,75
54,75
54,75
54,75
54,75
54,75
54,75

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

Dátum vyhotovenia súpisu: 04.01.2017,
Dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. – majetok, ktorý úpadca nadobudol počas
konkurzu.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Noga - VAMS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 153, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 238 964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K / 36 / 2015 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K / 36 / 2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, ako správca majetku úpadcu
Vladimíra Nogu - VAMS, IČO: 34 238 964, s miestom podnikania 090 16 Cernina 153, týmto v zmysle
ustanovenia § 81 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a po udelení písomného súhlasu zástupcu
veriteľov zo dňa 28.10.2016, vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku úpadcu pod
poradovým číslom 3) – 43), ktoré boli zverejnené v rámci súpisu majetku v obchodnom vestníku č. 146/2016 pod
K017666.
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Deň vylúčenia: 31.10.2016
Dôvod vylúčenia: Náklady na speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania za účelom speňaženia majetku úpadcu
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/24/2016 zo dňa 24. mája 2016 som bol ustanovený za správcu
majetku úpadcu HS – INGREAL a. s., so sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156 (ďalej len „uznesenie“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 31. mája 2016 v čiastke 104/2016.
V súlade so Záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a. s., so sídlom Panónska cesta 11, 851
04 Bratislava, IČO: 35 704 713 (ďalej len „ČSOB Leasing, a.s.“), zo dňa 28. decembra 2016 a § 92 odsek 1
písmeno d) zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasujem I. kolo verejného ponukové konanie
na predaj nižšie špecifikovaného hnuteľnému majetku úpadcu zapísaného do súpisu majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a. s. zverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 213/2016 zo dňa 7.
novembra 2016.
I.

Informácie o verejnom ponukovom konaní

1.) Vyhlasovateľ: JUDr. Milan Okajček, so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu HS
– INGREAL, a. s. v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36 212 156.

2.) Predmet výzvy na predkladanie ponúk na kúpu nasledujúceho hnuteľného majetku úpadcu, ktorý
bol zverejnený v OV SR v čiastke OV 213/2016 zo dňa 7. novembra 2016. Jedná sa o:
Popis
hnuteľnej
veci
DACIA
DOKKER
DACIA
DOKKER
DACIA
DOKKER

Súpisová
Evidenčné
cena v € bez Stav
číslo
DPH
Opotrebovaný
primerane
neznáme KE – 611JJ 8.000 €
používania
Opotrebovaný
primerane
neznáme KE – 913JJ 8.000 €
používania
Opotrebovaný
primerane
neznáme KE – 061JK 8.000 €
používania

Veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

Výrobné
číslo

veku
veku
veku

1/1
1/1
1/1

Dôvod zapísania
Číslo
zabez. Oddelená
majetku
do
pohľadávky
podstata
súpisu
Majetok
vo
vlastníctve
ČSOB
3/Č
úpadcu
Leasing, a.s.
Majetok
vo
vlastníctve
ČSOB
4/Č
úpadcu
Leasing, a.s.
Majetok
vo
vlastníctve
ČSOB
5/Č
úpadcu
Leasing, a.s.

3.) Informáciu o verejnom ponukovom konaní bezodkladne správca zverejní v Obchodnom vestníku SR.
Správca zverejní inzerát na odpredaj motorových vozidiel aj na minimálne dvoch webových stránkach, ktorý
bude obsahovať odkaz na zverejnenie obchodného vestníka – príslušného ponukového kola na odpredaj
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bude obsahovať odkaz na zverejnenie obchodného vestníka – príslušného ponukového kola na odpredaj
motorových vozidiel.

4.) Spôsob podávania ponúk na kúpu: Uchádzačom o odkúpenie hnuteľného majetku môže byť
ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Uchádzač môže prejaviť záujem o kúpu hnuteľného majetku,
a to buď jednotlivo na ktorúkoľvek súpisovú zložku alebo na hnuteľný majetok ako celok.

5.) Uchádzači o kúpu hnuteľného majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu,
do lehoty na podávanie ponúk vyžiadať podklady k predávanému hnuteľnému majetku, a to na adrese:

JUDr. Milan Okajček
Správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovenská republika
koncipient@okajcek.sk

6.) Podklady k uvedenému hnuteľnému majetku budú uchádzačom zaslané v elektronickej podobe ich
sprístupnením na webovom úložisku dát.

7.) V žiadosti o zaslanie podkladov uchádzač uvedie: obchodné meno spoločnosti, resp. meno
a priezvisko a e-mailovú adresu, na ktorú budú uchádzačom požadované údaje zaslané.
II.

Obhliadka predmetu speňažovania

1.) Prvá obhliadka hnuteľného majetku sa uskutoční dňa 24. januára 2017 o 10:00 hodine v sídle
spoločnosti: Moldavský recyklačný podnik, š. p., Moldava nad Bodvou, so sídlom Obrancov mieru 9,
045 16 Moldava nad Bodvou, IČO: 00 000 426. Uchádzači o obhliadku sú povinní sa vopred objednať na
tel. č. 0918 739 903.

2.) Druhá obhliadka hnuteľného majetku sa uskutoční dňa 1. februára 2017 o 10:00 hodine v sídle
spoločnosti: Moldavský recyklačný podnik, š. p., Moldava nad Bodvou, so sídlom Obrancov mieru 9,
045 16 Moldava nad Bodvou, IČO: 00 000 426. Uchádzači o obhliadku sú povinní sa vopred objednať na
tel. č. 0918 739 903.

III.

Predkladanie záväzných ponúk

1.) V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
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1.) V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady:

a)

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
b)

presná adresa sídla spoločnosti, prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby

c)

IČO, (DIČ), IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia

d)

údaje o bankovom spojení –číslo účtu v tvare IBAN

e)

telefonické, prípadne faxové alebo e-mailové spojenie
f)

kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršiu ako 90 dní

2.) Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17. februára 2017 o 16:00 hodine. Záväzné ponuky je
potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu správcu:

JUDr. Milan Okajček
Správca
Žriedlová 3
040 01 Košice
Slovenská republika

a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. alebo
poštou. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky
správcovi v papierovej písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote
alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného ponukového konania sa neprihliada.

3.) Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však úradne overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.

2.) Záväzná ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať náležitosti uvedené v bode 1. tohto článku pod písm. a), b), c) a f), doklad o úhrade zábezpeky
podľa čl. IV. Zábezpeka a záujemcom ponúkanú cenu v mene EUR za hnuteľný majetok, ktorý má
uchádzač o kúpu záujem odkúpiť bez DPH (k cene za predmet speňažovania sa v prípade uzavretia kúpnej
zmluvy pripočíta DPH v aktuálnej výške) a špecifikovanie hnuteľného majetku, ktorý má uchádzač záujem
odkúpiť v súlade so zverejnením v Obchodnom vestníku SR ( kúpa celku, teda všetkých troch súpisových
zložiek majetku alebo tej-ktorej súpisovej zložky). Ak záujemca neoznačí, či navrhovanú kúpnu cenu vyčíslil
s DPH alebo bez DPH, tak sa považuje ním navrhovaná kúpna cena za kúpnu cenu bez DPH.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.) Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 31K/24/2016, na obálke
uviesť „Ponukové konania: HS – INGREAL a. s. v konkurze – HNUTEĽNÝ MAJETOK – NEOTVÁRAŤ“.

5.) Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie
uvedené náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu
správcu nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk
jedným záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma
za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.

IV. Zábezpeka

1.) Záujemca o kúpu hnuteľného majetku úpadcu je povinný zložiť najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, teda do 17. februára 2017 do 23:59 hod., na účet správcu číslo SK61 1100 0000
0029 4102 4759, vedený v Tatra banke, a.s., zábezpeku vo výške 1.000 € (slovom jedentisíc eur), ktorá
sa použije na započítanie kúpnej ceny v prípade akceptovania ponuky záujemcu oddeleným veriteľom
ČSOB Leasing, a.s.. Rozhodujúcim je deň pripísania zábezpeky v prospech účtu správcu. Zábezpeka sa
považuje za zloženú pripísaním na účet správcu, inak sa na ponuku neprihliada. V správe pre prijímateľa
uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. Neúspešným uchádzačom sa zábezpeka
vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponukového konania. V prípade, že uchádzač, ktorého ponuku oddelený veriteľ ČSOB Leasing, a.s.
akceptoval, neuzavrie so správcom zmluvu o kúpe hnuteľného majetku a neuhradí zostatok kúpnej ceny
v lehote 10 dní odkedy ho správca na uzavretie predmetnej kúpnej zmluvy a doplatenie kúpnej ceny vyzve,
zábezpeka prepadne v prospech príslušnej oddelenej podstaty.

V.

Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk

1.) Otváranie obálok sa uskutoční tretí pracovný deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. Otvárania obálok sa môže zúčastniť jedine zabezpečený veriteľ ČSOB Leasing, a.
s., alebo ním splnomocnený zástupca.

2.) Správca po otvorení obálok s ponukami ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu
bezodkladne spíše zápisnicu a vyhodnotí splnenie podmienok ponukového konania zo strany
záujemcu/záujemcov.

3.) Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej
podobe najvyššiu cenu za hnuteľný majetok úpadcu, ktorý je predmetom tohto ponukového konania a jeho
ponuka bude schválená ako víťazná zo strany zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a. s.. Správca za
prítomnosti a súhlasu zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a. s. má právo odmietnuť všetky predložené
ponuky v prípade, že ponúknutá kúpna cena bude zjavne nízka.

4.) Na určenie najvyššej cenovej ponuky ako víťaznej alebo jej odmietnutie ako finančne nevýhodnej je
určená dodatočná lehota 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. V tejto lehote príslušný orgán
oznámi správcovi, či víťaznú ponuku schvaľuje alebo odmieta. Správca bezodkladne, najneskôr do troch
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oznámi správcovi, či víťaznú ponuku schvaľuje alebo odmieta. Správca bezodkladne, najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa oznámenia príslušného orgánu, teda zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a. s.
či ponuku schvaľuje, oznámi uchádzačovi s najvyššou ponukou na e-mailovú adresu, prípadne telefonicky,
stanovisko príslušného orgánu.
V Košiciach, dňa 4. januára 2017
JUDr. Milan Okajček, správca

K000456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov ., 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/13/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/13/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu podliehejúce konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR - zamestnávateľ Go&Go s.r.o., IČO: 50 124
188.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty - DOPLNENIE
Poradové číslo Popis

1.

Dátum zapísania Súpisová hodnota Zabezpečovacie právo Sporný zápis

Zrážka zo mzdy 22.11.2016

34,67 EUR

Nie

Dôvod zápisu

Poznámky

Nebol vykonaný § 72 ods. 2) ZKR Go&Go s.r.o.

Správcovský dom, k.s., Správca

K000457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAPA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 322
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2015 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY
Dražobník/Navrhovateľ dražby:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca úpadcu SAPA, s.r.o., so sídlom
Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO: 36 537 322
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania dražby: 25.01.2017
Čas otvorenia dražby: o 13.30 hod.
Miesto konania dražby: notársky úrad JUDr. Jozef Brázdil, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen – zasadacia
miestnosť
Kolo dražby: 1. kolo dražby
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Krušovce, obec Krušovce, okres Topoľčany, zapísané na LV
č. 1683, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, ktorá je vo vlastníctve
Úpadcu v podiele o veľkosti 1/1, a to:
- Pozemok parcely KN-C č. 1068, druh: zastavené plochy a nádvoria o veľkosti 418 m2,
- Pozemok parcely KN-C č. 1069, druh: záhrady o veľkosti 569 m2.
Opis predmetu dražby:
Pozemok parcela C-KN č. 1068, 1069 (bez príslušenstva); katastrálne územie Krušovce, obec Krušovce, okres
Topoľčany, Obec Krušovce sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany, na ceste vedúcej z Topoľčian do
Partizánskeho. Posudzovaný pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Krušovce, v zástavbe rodinných
domov. Terén v mieste posudzovaného pozemku je rovinatý. Prístup k pozemku je zo spevnenej komunikácie, ktorá
vedie pozdĺž juhovýchodnej hranice pozemku. Od okresného mesta Topoľčany je obec Krušovce vzdialená približne
6 km, pričom čas jazdy je cca 10 minút, dopravné spojenie je prímestskou autobusovou dopravou. V lokalite sú
situované verejné rozvody inžinierskych sietí v dostatočných kapacitách. Pozemok je oplotený.
Dôvod upustenia od dražby:
Na základe § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov sa
dražba (najmä z administratívno-organizačných dôvodov) v uvedenom termíne neuskutoční. Nový termín dražby
bude uverejnený v Obchodnom vestníku SR.
SKP, k.s., správca úpadcu SAPA, s.r.o.

K000458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Noga - VAMS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 153, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 238 964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K / 36 / 2015 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K / 36 / 2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
(podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7 / 2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení ďalej len ako „ ZKR “)
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, v konkurznej veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, v konkurznej veci
úpadcu Vladimíra Nogu - VAMS, IČO: 34 238 964, s miestom podnikania 090 16 Cernina 153, vedenej po
spisovou značkou 1K / 36 / 2015, týmto v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamujem zostavenie zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate a taktiež oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie :
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 1K / 36 / 2015 S1624 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.: 0908 377 301, prípadne e-mailom na:
info@akpn.sk v úradných hodinách v kancelárii správcu.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Hrajnohová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
nám. Priateľstva 2166/10, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.6.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadova 3/A, 905 01 sENICA
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
23K/2/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ng. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty Monika Hrajnohová, nar. 14.6.1988, bytom Námestie
priateľstva 2166/10,929 01 Dunajská Streda, spisová značka 23K/2/2016 zverejňuje Návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva zástupcu veriteľa , aby sa v lehote
15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s
predloženým návrhom, prípadne či uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať zástupcu veriteľov o podanie
odôvodnených námietok v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Sadová 3/A, 905 01 Senica na základe
telefonického oznámenia na tel 0905 901 757, alebo elektronicky na sandtner.lucia@gmail.com.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca

veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.
Sberbank Slovansko, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
CETELEM SLOVENSKO a.s.
SPOLU

prihlásená suma spolu
16 816,40 EUR
6 316,80 EUR
15 732,45 EUR
8 878,66 EUR
2 236,30 EUR
49 980,61 EUR

Poznámka
34%
13%
31%
18%
4%
100%

504,69 EUR
189,58 EUR
472,16 EUR
266,46 EUR
67,12 EUR
1 500,00 EUR

K000460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kumičák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1944

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2014 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Peter Novosad, LL.M. so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov ako správca majetku úpadcu Ing.
Štefana KUMIČÁKA, nar. 10.07.1944, bytom Komenského 123 / 3, 068 01 Medzilaborce, týmto v zmysle
ustanovenia § 76 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení dopĺňam súpis všeobecnej podstaty o
tieto súpisové zložky majetku úpadcu:

Por. č.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Súpisová zložka
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku
Zrážka z dôchodku

Súpisová hodnota /Eur/
254,72
254,72
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
259,92
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82
261,82

úpadcu za mesiac december 2014
úpadcu za mesiac január 2015
úpadcu za mesiac február 2015
úpadcu za mesiac marec 2015
úpadcu za mesiac apríl 2015
úpadcu za mesiac máj 2015
úpadcu za mesiac jún 2015
úpadcu za mesiac júl 2015
úpadcu za mesiac august 2015
úpadcu za mesiac september 2015
úpadcu za mesiac október 2015
úpadcu za mesiac november 2015
úpadcu za mesiac december 2015
úpadcu za mesiac január 2016
úpadcu za mesiac február 2016
úpadcu za mesiac marec 2016
úpadcu za mesiac apríl 2016
úpadcu za mesiac máj 2016
úpadcu za mesiac jún 2016
úpadcu za mesiac júl 2016
úpadcu za mesiac august 2016
úpadcu za mesiac september 2016
úpadcu za mesiac október 2016
úpadcu za mesiac november 2016
úpadcu za mesiac december 2016

Dátum vyhotovenia súpisu: 04.01.2017,
Dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. – majetok, ktorý úpadca nadobudol počas
konkurzu.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kumičák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2016 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Novosad, LL.M. so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, ako správca majetku úpadcu Ing.
Štefana KUMIČÁKA, nar. 10.07.1944, trvale bytom Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce, týmto v zmysle
ustanovenia § 81 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a po udelení písomného súhlasu zástupcu
veriteľov zo dňa 04.08.2016, vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku úpadcu pod
poradovým číslom 2) – 13), ktoré boli zverejnené v rámci súpisu majetku v obchodnom vestníku č. 122/2014 pod
K012258.
Deň vylúčenia: 05.08.2016
Dôvod vylúčenia: Náklady na speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kumičák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2014 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Oznam o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
(podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7 / 2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení ďalej len ako „ ZKR “)
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, v konkurznej veci
úpadcu Ing. Štefana KUMIČÁKA, nar. 10.07.1944, trvale bytom Komenského 123/3, 068 01 Medzilaborce, vedenej
po spisovou značkou 1K / 1 / 2014, týmto v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamujem zostavenie zoznam pohľadávok
proti všeobecnej podstate a taktiež oznamujem zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
Poučenie :
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor (zástupca veriteľov), dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že
je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 1K / 1 / 2014 S1624 a je možné doň
nahliadať po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. č.: 0908 377 301, prípadne e-mailom na:
info@akpn.sk v úradných hodinách v kancelárii správcu.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Pekárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1665, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2016 S1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Druh inej majetkovej hodnoty: finančné prostriedky
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 1.700,00 EUR
Deň zapísania majetku: 4.1.2017
Dôvod zapísania majetku: podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K000464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faťun Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Veriteľ
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

31.
Iná majetková hodnota
Adrián Šavel – ŠATEX, Poprad, IČO: 32879288
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
136,98
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
27.12.2016

K000465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gavlík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5086/14, 820 14 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O DORUČENÍ PRIHLÁŠOK PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
Mgr. Michal Kiča, správca so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, ako správca úpadcu Dušan
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Michal Kiča, správca so sídlom kancelárie Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, ako správca úpadcu Dušan
Gavlík, nar. 29.03.1972, Rajčianska 5086/14, 820 14 Bratislava týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákonač.
7/2005 Z. z. oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené prihlášky
pohľadávok do konkurzu nasledovne:
- dňa 3. 1. 2017 od veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792
752, a to: súhrnná prihláška pohľadávok s poradovým č. 1 v počte pohľadávok 1. -2., v celkovej sume 1562,76 €,
nezabezpečené, ktoré boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok dňa 4. 1. 2017
Mgr. Michal Kiča, správca

K000466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDINÁR a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSLA 1403, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 421 792
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23K/9/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu: HYDINÁR a. s., so sídlom ČSLA 1403, 908
45 Gbely, IČO: 31 421 792, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka
číslo: 25/T, podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa Mesto
Senica, sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO: 00 309 974

Poradové číslo Pohľadávky: 51
Dátum prijatia prihlášky: 04.01.2017
Veriteľ: Mesto Senica
Prihlásená suma: 203,08 EUR

bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR pod č. 51.

V Šamoríne, dňa 04.01.2017

JUDr. Nikoleta Gallová
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limba - Skalka, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 589 821
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/70/2016 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/70/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Limba - Skalka, spol. s
r.o., so sídlom Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, IČO: 31 589 821 (ďalej len „Úpadca“)
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/70/2016 - 50 zo dňa 15.12.2016 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 244/2016 zo dňa 21.12.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a za správcu
Úpadcu bola ustanovená obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom Lazovná 20, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: Limba - Skalka, spol. s r.o., registered seat: Veternícka 117/19, 967 01 Kremnica, Slovak
republic, ID number: 31 589 821 (hereinafter referred as „Bankrupt“) I am obliged to inform you that with the
resolution of the District court in Banská Bystrica proc. No. 2K/70/2016 - 50 dated the 15th of December,
published in the Commercial bulletin No. 244/2016 dated the 21th of December 2016, bankruptcy
was declared on the Bankrupt´s estate and simultaneously by mentioned resolution trading company T. R. I.
Solutions k.s., registered seat: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, ID number: 50 343 416
(hereinafter referred as „Trustee“) was appointed as the trustee of the Bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného
uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9
ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of that resolutions shall be considered the
day following the day after the publishing of that resolution in the Commercial bulletin. The debtor becomes
the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and
Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA”) in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the bankruptcy estate, shall be lodged by an application (§ 28 sec.
1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u Správcu na adrese: Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, pričom Správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu;
v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the Trustee with registered seat: Lazovná 20, 974
01 Banská Bystrica, Slovak republic, where it must be delivered to the Trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application
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 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application
to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí Správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky Správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok Správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose intention to set up was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the registered sum (§
28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej Správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an secured claim, also the security right must be duly and on time applied by the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured 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
applied against affected esets as claim against bankruptcy estate, which will be satisfied after satisfying all
other claims against this esets (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
Bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
Each secured claim must be lodged separately application which has to provide information about the
object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security (§ 29
sec. 2 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
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accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to appoint his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the appointment of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they should not be taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions should be taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim, which has to be applied in the bankruptcy by an application, was
applied cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their habitual residence, 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.

T. R. I. Solutions k.s.
konkurzný správca - bankruptcy trustee

K000468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Červený - ANTON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 526 270
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2012
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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: Anton Červený – Anton,
miestom podnikania Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice - Vyšné Opátske, IČO: 325 26 270 (ďalej aj ako len
„Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty.

Iná majetková hodnota

Číslo
zložky

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

34.

04.01.2017

ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Zrážky
mzdy

Súpisová hodnota v €

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

V Košiciach, dňa 04.01.2017

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

K000469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZR Timber s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Mirošov 38, 090 11 Vyšný Mirošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 459 151
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, v konkurznom konaní
úpadcu: VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151 (ďalej aj ako len „Úpadca“),
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom speňažovania je Hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. OV 73/2016 zo dňa 18.04.2016, a to konkrétne súpisová zložka majetku s por. č. :
1, IM – Technologické zariadenia (ventilátory KOV HRON, r. v. 2010), v súpisovej hodnote 1300,00 €.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.

II.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku, avšak len za predpokladu, že táto suma dosiahne minimálne 75 % súpisovej hodnoty uvedenej
v Obchodnom vestníku SR a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si
záujemca môže vyžiadať u správcu Úpadcu, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej správy
zaslanej na adresu: rhudak@hmg.sk .

III.
·

·

·

Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk

Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2,
080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I.
kolo – verejné ponukové konanie – VZR Timber s.t.o. – hnuteľný majetok – NEOTVÁRAŤ.“
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať presné vymedzenie každej súpisovej zložky o ktorej kúpu má
záujemca záujem osobitne a to v členení:
1) označenie súpisovej zložky majetku číslom ... ;
2) popis súpisovej zložky .....;
3) záujemcom navrhovaná kúpna cena pri každej súpisovej zložke osobitne ..... ;

·

·

·

·

Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu Úpadcu vedeného v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., číslo
účtu: SK47 1100 0000 0029 2783 0586, zálohu vo výške 300,00 € (slovom: tristo eur) (ďalej aj ako len
„Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy ako i doklad o spôsobilosti záujemcu pokryť po finančnej stránke ním
navrhovanú kúpnu cenu. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom konaní
vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
Správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu, pokiaľ je
v ňom záujemca registrovaný a v prípade fyzických osôb notárom overená fotokópia občianskeho
preukazu, či cestovného dokladu;
Kúpna cena navrhovaná záujemcom ako odplata za nadobudnutie predmetu speňažovania musí byť
v záväznej ponuke záujemcu určená v štruktúre:
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1) navrhovaná kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty,
2) navrhovaná kúpna cena vrátane dane z pridanej hodnoty;

IV.

Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje Správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania Správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese Správcu: rhudak@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V.

Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok Správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do 5
pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom Správca v rámci vyhodnotenia
spracuje odporučenie, v ktorom označí najvýhodnejšiu záväznú ponuku v zmysle nasledovných kritérií:

·
·

Výška záujemcom navrhovanej kúpnej ceny,
Splatnosť záujemcom navrhovanej kúpnej ceny.

V prípade ak by došlo k situácii, že na konkrétnu súpisovú zložku budú do kancelárie Správcu doručené viaceré
ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, Správca dotknutých záujemcov písomne vyzve na aktualizáciu
ponúk v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy.

Následne Správca predloží svoje vyhodnotenie verejného ponukového konania príslušnému orgánu
v zmysle ustanovení ZKR na zaujatie stanoviska v podobe súhlasu, či nesúhlasu s realizáciou speňaženia
predmetu predaja Správcom v prospech záujemcu, ktorého záväznú ponuku Správca označil za výhodnú,
pričom platí, že Správca môže označiť za výhodné aj viac ako jednu záväznú ponuku a v takom prípade je
príslušný orgán oprávnený vybrať si niektorú, zo Správcom označených záväzných ponúk.

V prípade, že príslušný orgán v zmysle ust. ZKR udelí správcovi súhlas na speňaženie predmetu predaja
v prospech konkrétneho záujemcu, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, tak správca zrealizuje
všetky právne úkony potrebné k realizácií speňaženia predmetu predaja v prospech záujemcu odsúhlaseného
príslušným orgánom.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú a príslušným orgánom
v zmysle ust. ZKR odsúhlasená, odmietne uzatvoriť so správcom právne úkony potrebné k speňaženiu
predmetu predaja v jeho prospech alebo uhradiť správcovi záujemcom navrhnutú kúpnu cenu, tak platí, že
správca je oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok
verejného ponukového konania.

VI.

Iné skutočnosti
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Správca si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené záväzné ponuky v prípade, že ich po
zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za nevýhodné a v takom prípade Správca nerealizuje
vyhodnotenie dotknutých ponúk a vykoná len úkony smerujúce k vráteniu Záloh zložených záujemcami na
dotknutom kole verejného ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 04.01.2017

JUDr. Rastislav Hudák
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
Správca Úpadcu

K000470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžovo námestie 1, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 366 660
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2015 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2k/16/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Hodžovo námestie (podchod), 811 06 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 31 366 660
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2015 S1499
Spisová značka súdneho spisu: 2K/16/2015

1. Všeobecná časť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) predkladá Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca úpadcu: ALMEXO spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom:
Hodžovo námestie (podchod), 811 06 Bratislava, IČO: 31 366 660 (ďalej len „Úpadca“), konečný rozvrh výťažku zo
speňažovania majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 2K/16/2015 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 116/2015 z dňa 19. 06. 2015.
Po ustanovení do funkcie správca vykonával potrebné kroky k zisteniu, spísaniu a speňaženiu majetku Úpadcu.
Súpis majetku správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 153/2015 z dňa 11. 09. 2015. Súpis majetku bol následne
v priebehu konkurzu doplnený o ďalšie súpisové zložky. Doplnenie súpisu správca zverejnil v Obchodnom vestníku
č. 180/2015 z dňa 21. 09. 2015 – súpisová zložka č. 2 - 5. Súčasťou tohto konečného rozvrhu výťažku
speňažovania všeobecnej podstaty je tiež výťažok z majetku, ktorý do všeobecnej podstaty pribudol od posledného
doplnenia súpisu majetku a je označený súpisovými zložkami č. 5 - 15.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 18. 09. 2015. Za zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR, ktorý ako
príslušný orgán v zmysle § 82 ZKR ukladá správcovi záväzné pokyny a odporúčania v súvislosti so správou majetku
podliehajúceho konkurzu, jeho speňažovaním a inými činnosťami správcu, bola zvolená Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Zo súpisu majetku vyplýva, že rozvrhnutiu podliehajú len peňažné prostriedky Úpadcu na účte vo výške 5.816,55
EUR, nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 665,20 EUR
a úroky z vkladu na účte v súhrnnej výške 0,49 EUR.
Nakoľko Úpadca okrem finančných prostriedkov uložených na bankovom účte nedisponuje iným majetkom, o
ktorom by správca mal vedomosť, nepristúpil v rámci konkurzu k speňažovaniu majetku.
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty sa znižuje o sumu pohľadávok proti
podstate, ktoré bolo potrebné v súvislosti s konkurzom, správou majetku a jeho speňažovaním vynaložiť.
Predovšetkým ide o nasledujúce pohľadávky proti podstate: (i) poštovné v súvislosti s komunikáciou s veriteľmi
Úpadcu, (ii) bankové poplatky v súvislosti s vedením a administráciou účtu Úpadcu v banke a (iii) náklady za
poskytnutie služby spracovania účtovníctva Úpadcu.
Pohľadávkou proti podstate je tiež odmena správcu, ktorá bola stanovená v súlade s § 12 Vyhlášky MS SR 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 v znení neskorších predpisov.
Pohľadávkou proti podstate je nakoniec aj súdny poplatok z výťažku určený podľa zákona SNR č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Dňa 31. 03. 2016 nadobudlo právoplatnosť uznesenie Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 2K/16/2015 z dňa 08. 03.
2016, ktorým sa potvrdil prevod pohľadávok v celkovej sume 8.361,16 EUR z pôvodného veriteľa: Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad
Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava) na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.

2. Rozvrhová časť

2.1 Súhrn
Hodnota všeobecnej podstaty k 03.01.2017:

6.482,24 EUR

Odmena správcu:

2.160,93 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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z toho odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

Deň vydania: 10.01.2017

2.160,93 EUR
192,40 EUR

Výška súdneho poplatku:

49,50 EUR

Výsledná suma výťažku zo všeobecnej podstaty:

4.079,41 EUR

Celková výška pohľadávok nezabezpečených veriteľov:

10.107,27 EUR

Percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených
veriteľov z výťažku zo všeobecnej podstaty:

40,361146 %

Výška pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov:
·

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
·

10.020,85 EUR

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava; IČO: 30 807 484:

86,42 EUR

Podiel a percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých nezabezpečených veriteľov na výťažku zo speňažovania
všeobecnej podstaty:
·

Slovenská konsolidačná, a.s.

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

4.044,53 EUR
99,144974 %

·

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava; IČO: 30 807 484:

34,88 EUR
0,855026 %

3 Schválenie konečného rozvrhu
Dovoľujem si Vás týmto požiadať o schválenie rozvrhu v zmysle tohto Návrhu konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty v lehote pätnásť (15) dní odo dňa doručenia, prípadne v rovnakej lehote u Správcu uplatniť
námietky voči Návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.

S úctou,

______________________________
Mgr. Jaroslav Nižňanský, 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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Deň vydania: 10.01.2017

K000471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P+P Pasta, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1/D, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 953 802
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: P+P pasta, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Drieňová 1/D, 821 01 Bratislava
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 35 953 802
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2014 S1499
Spisová značka súdneho spisu: 4K/35/2014

1. Všeobecná časť

V súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) predkladá Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca úpadcu: P+P pasta, s.r.o., so sídlom: Drieňová 1/D,
821 01 Bratislava, IČO: 35 953 802 (ďalej len „Úpadca“), konečný rozvrh výťažku zo speňažovania majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty.
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/35/2014 zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 215/2014 z dňa 10. 11. 2014.
Po ustanovení do funkcie správca vykonával potrebné kroky k zisteniu, spísaniu a speňaženiu majetku Úpadcu.
Súpis majetku správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 9/2015 z dňa 15. 01. 2015. Súpis majetku bol následne v
priebehu konkurzu doplnený o ďalšie súpisové zložky. Doplnenia súpisu správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
114/2015 z dňa 17. 06. 2015 súpisová zložka č. 36, v Obchodnom vestníku č. 153/2015 z dňa 11. 08. 2015
súpisové zložky č. 37 až 43, v Obchodnom vestníku č. 174/2015 z dňa 10. 09. 2015 súpisová zložka č. 44 a v
Obchodnom vestníku č. 234/2015 z dňa 07. 12. 2015 súpisové zložky č. 45 až 50. Súčasťou tohto konečného
rozvrhu výťažku speňažovania všeobecnej podstaty je tiež výťažok zo speňažovania majetku, ktorý do všeobecnej
podstaty pribudol od posledného doplnenia súpisu majetku a je označený súpisovými zložkami č. 51 až 63.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 16. 02. 2015. Za zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR, ktorý ako
príslušný orgán v zmysle § 82 ZKR ukladá správcovi záväzné pokyny a odporúčania v súvislosti so správou majetku
podliehajúceho konkurzu, jeho speňažovaním a inými činnosťami správcu, bola zvolená Slovenská republika,
Daňový úrad Bratislava, so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava. V priebehu konkurzu zástupcu veriteľov
zastupovala na základe plnomocenstva Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca úkony správy majetku úpadcu a jeho speňažovania vykonával vždy na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu.
Dňa 18. 02. 2016 správca so súhlasom príslušného orgánu vylúčil súpisovú zložku majetku všeobecnej podstaty č.
31 Iná majetková hodnota Ekonomický softvér Omega, Olymp; ako nespeňažiteľnú, z dôvodu, že ide o nefunkčný
softvér. Vylúčenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 36/2015 z dňa 23. 02. 2015.
Dňa 21. 05. 2015 správca so súhlasom príslušného orgánu z dňa 18. 05. 2015 vylúčil súpisovú zložku majetku
všeobecnej podstaty č. 34 Peňažná pohľadávka vo výške 514,80 EUR z dôvodu neúčelnosti jej vymáhania, a
súpisovú zložku majetku všeobecnej podstaty č. 35 Peňažná pohľadávka vo výške 1.317,74 EUR, a to v rozsahu
1.259,52 EUR, pretože táto pohľadávka na základe prieskumu správcu v danom rozsahu neexistuje. Vylúčenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 98/2015 z dňa 26. 05. 2015.
Súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty č. 1-25 a 27-29 - hnuteľné veci, správca na základe záväzného
pokynu príslušného orgánu z dňa 18. 02. 2015 speňažil formou zorganizovania verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 36/2015 z dňa 23. 02. 2015 ako súbor vecí za 1.847,00 EUR.
Súpisovú zložku majetku všeobecnej podstaty č. 26 - hnuteľná vec, správca na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu z dňa 18. 02. 2015 speňažil formou zorganizovania verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 36/2015 z dňa 23. 02. 2015 za 30,00 EUR.
Súpisovú zložku majetku všeobecnej podstaty č. 30 hnuteľná vec osobné motorové vozidlo, správca na základe
záväzného pokynu príslušného orgánu z dňa 18. 02. 2015 speňažil dňa formou zorganizovania verejného
ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č. 36/2015 z dňa 23. 02. 2015 za 4.350,00 EUR.
Súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty č. 32, 33 a 35 - peňažné pohľadávky, správca speňažil ich
vymáhaním od dlžníka Úpadcu: MLM service, s. r. o., so sídlom: Kopčianska cesta 20, 851 01 Bratislava, IČO: 45
970 106. Peňažné pohľadávky boli v celej výške 1.831,22 EUR (znížené o časť súpisovej zložky č. 35, ktorá bola zo
speňažovania vylúčená) uhradené dňa 20. 04. 2015.
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty č. 36 - peňažná pohľadávka sankcia za porušenie povinnosti podať
včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bola správcom na základe záväzného pokynu z dňa 12. 02. 2016 speňažená vo
výške 2.500,00 EUR formou postúpenia pohľadávky na základe verejného ponukového konania zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 39/2016 z dňa 26. 02. 2016.
Výťažok zo speňaženia majetku Úpadcu sa ďalej navýšil o súpisové zložky:

·
·
·
·

č. 37 – Peňažné prostriedky na účte – Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo
výške 714,13 EUR;
č. 38-40, 42 45, 48 a 50-63 – Peňažné prostriedky na účte – Úroky z vkladu na bankovom účte v celkovej
výške 1,04 EUR;
č. 41 – Peňažné prostriedky na účte – Vrátenie preplatku z povinného zmluvného poistenia motorového
vozidla (súpisová zložka č. 30) vo výške 16,52 EUR;
č. 46, 47 a 49 – Peňažné prostriedky na účte – Vrátenie nadmerného odpočtu DPH v súhrnnej výške 74,06
EUR, ktoré správca v mene Úpadcu uplatnil.

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty sa znižuje o sumu pohľadávok proti
podstate, ktoré bolo potrebné v súvislosti s konkurzom, správou majetku a jeho speňažovaním vynaložiť.
Pohľadávky proti podstate tvorili najmä (i) náklady na poštovné v súvislosti s informovaním veriteľom a vymáhaním
pohľadávok (ii) nájomné za prenájom priestorov na uskladnenie hnuteľných vecí, ktoré boli predmetom
speňažovania a za prenájom parkovacieho miesta na odparkovanie speňažovaného osobného motorového vozidla
(iii) náklady za poskytnutie účtovných služieb v súvislosti s účtovníctvom Úpadcu (iv) daň z pridanej hodnoty
v súvislosti so speňažovaním majetku Úpadcu, (v) náklady za archivovanie účtovnej dokumentácie Úpadcu, (vi)
bankové poplatky za vedenie účtu.
Pohľadávkou proti podstate je tiež odmena správcu, ktorá bola stanovená v súlade s § 12, § 13, § 16, § 17 a § 20
Vyhlášky MS SR 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 v znení neskorších predpisov.
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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Pohľadávkou proti podstate je nakoniec aj súdny poplatok z výťažku určený podľa zákona SNR č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Okresný súd Bratislava I uznesením sp. zn. 4K35/2014 z dňa 24. 11. 2016 rozhodol o povolení vstupu nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Bratislava I, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava) s pohľadávkami v celkovej sume 21.183,09 EUR.
V zmysle ustanovenia § 25 ods. 5 ZKR bude môcť nový veriteľ vykonávať práva spojené s nadobudnutou
pohľadávkou v konkurznom konaní od zverejnenia právoplatnosti uznesenia o vstupe do konkurzného konania
v Obchodnom vestníku. Správca túto skutočnosť očakáva v krátkom čase od predloženia tohto návrhu konečného
rozvrhu výťažku.
2. Rozvrhová časť

2.1 Súhrn

Hodnota všeobecnej podstaty k 02.01.2017:

11.363,97 EUR

Odmena správcu:
·
·
·
·
·
·

3.214,46 EUR

z toho odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
2.273,57 EUR
z toho za speňaženie súpisovej zložky č. 1 až 25 a 27 až 29 (hnuteľné veci) (14%)
232,72 EUR
z toho za speňaženie súpisovej zložky č. 26 (hnuteľná vec) (16 %)
4,32 EUR
z toho za speňaženie súpisovej zložky č. 30 (osobné motorové vozidlo) (13 %)
508,95 EUR
z toho za speňaženie súpisovej zložky č. 32, 33 a 35 (peňažné pohľadávky) (5 %)
82,40 EUR
z toho za speňaženie súpisovej zložky č. 36 (peňažná pohľadávka) (5 %)
112,50 EUR

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

2.760,51 EUR

Výška súdneho poplatku:

64,50 EUR

Výsledná suma výťažku zo všeobecnej podstaty:

5.324,50 EUR

Celková výška zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov:

57.372,90 EUR

Percento uspokojenia zistených pohľadávok nezabezpečených
veriteľov z výťažku zo všeobecnej podstaty:

9,280514 %

Výška zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov:
·

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; IČO: 35 942 436:
·

7.562,46 EUR

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava; IČO: 30 807 484:
·

28.271,30 EUR

Slovenská republika Daňový úrad Bratislava
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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Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava:
·

Deň vydania: 10.01.2017

21.183,09 EUR

ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava; IČO: 36 677 281:356,05 EUR

Podiel a percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých nezabezpečených veriteľov na výťažku zo speňažovania
všeobecnej podstaty:
·

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; IČO: 35 942 436:

701,84 EUR
13,181241 %

·

Sociálna poisťovňa

Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava; IČO: 30 807 484:

2.623,72 EUR
49,276401 %

·

Slovenská republika Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava:

1.965,90 EUR
36,921770 %

·

ZSE Energia, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava; IČO: 36 677 281:33,04 EUR
0,620589 %

3 Schválenie konečného rozvrhu
Dovoľujem si Vás týmto požiadať o schválenie rozvrhu v zmysle tohto Návrhu konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty v lehote pätnásť (15) dní odo dňa doručenia, prípadne v rovnakej lehote u Správcu uplatniť
námietky voči Návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty.

S úctou,

______________________________
Mgr. Jaroslav Nižňanský, 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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K000472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFIBUILDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 93/6, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 611
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o opakovanom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu PROFIBUILDING, s.r.o., so sídlom Okružná 93/6, 034 01 Liptovská
Štiavnica, IČO : 36 753 611, týmto vyhlasuje opakované ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO:
17 321 123.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú pohľadávky podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 61/2015 zo dňa 30.03.2015, zapísané ako súpisové položky č. 14 až 25,
a podľa súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 224/2015 zo
dňa 23.11.2015, zapísané ako súpisové položky č. 9.1 až 9.2; č. 9.4 až 9.7 a 9.9 až 9.13.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie PROFIBUILDING – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Pohľadávky je možné speňažiť len spolu ako jeden nedeliteľný súbor.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka, telefonický kontakt a e-mail;
- označenie predmetu ponuky odkazom na čísla súpisových položiek;
- výšku ponúkanej odplaty, spôsob jej uhradenia a splatnosť.
Povinnou prílohou ponuky je výpis z obchodného registra, živnostenského registra, alebo fotokópiu občianskeho
preukazu.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk. Rovnako si správca vyhradzuje aj právo
dodatočne zmeniť (zúžiť) premet ponukového konania, a to najmä z dôvodu zániku niektorej z ponúkaných
pohľadávok.
6. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú ponúkanú odplatu pred podpisom zmluvy.
7. Do dokumentácie súvisiacej s pohľadávkami je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
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budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica. Záujemcovia o nahliadnutie do dokumentácie musia vopred oznámiť svoj
záujem o nahliadnutie prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com.
V Banskej Bystrici dňa 04.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K000473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bolton Real s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 615 200
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 29K/61/2011S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/61/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu 3. čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu /zahrnutých do tohto návrhu čiastkového rozvrhu
výťažku/ : 1 110 012,30 EUR

Celková suma pohľadávok proti podstate
/zahrnutých do tohto návrhu čiastkového rozvrhu výťažku/ : 48 046,37 EUR

Rezerva na budúce náklady /pohľadávky PP/ konkurzu: 11 000 EUR
Celková suma určená pre nezabezpečených veriteľov: 1 050 965,93 EUR

Poučenie správcu: § 98 ods.1 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca určuje
veriteľskému výboru lehotu 30 dní na schválenie návrhu 3. čiastkového rozvrhu výťažku. Lehota začína plynúť od
zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku. Ostatní nezabezpečení veritelia môžu môžu požiadať
veriteľský výbor o uplatnenie odôvodnenej námietky tak, aby ju veriteľský výbor mohol uplatniť u správcu v lehote 30
dní od zverejnenia tohto oznámenia.
V zmysle § 50 ods.3 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že môžu do návrhu 3.
čiastkového rozvrhu výťažku nahliadať v jeho kancelárii na adrese: Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 12,30 hod. do 15,30 hod. Nahliadnutie do 3.
čiastkového rozvrhu výťažku v kancelárii správcu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na č.tel.: 042/4321663,
mob.tel.: 0915 871 028 alebo e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk

V Považskej Bystrici dňa 4.1.2017

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K000474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Coch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1959
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/74/2016 S 1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/74/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Ing. Ján Coch, dátum
narodenia 16.02.1959, bytom Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj len ako
"úpadca") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4K/74/2016-21 zo dňa 14.12.2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
243/2016 zo dňa 20.12.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. V
jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 4K/74/2016.
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
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eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu
na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). 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 (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového 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 Ing. Ján Coch, date of birth 16.02.1959, domicile Stredná 367/2, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská
republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Banská Bystrica, No. 4K/74/2016-21 dated on 14th of December 2016 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 20th of December 2016. The
bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: M&L insolvency, k.s., Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. In one copy creditors
lodge their claims to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59
Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 4K/74/2016.
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 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
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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
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 (§ 52 sec. 2 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.

K000475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Vlkolenský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Norbert Vlkolenský, narodený 11.08.1976, trvale bytom Boženy
Němcovej č. 959/59, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :

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

88

Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

Položka zoznamu pohľadávok : 7.1, veriteľ : DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, prihláška pohľadávky zo dňa 14.12.2016, celková prihlásená suma 219,43 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.2, veriteľ : DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, prihláška pohľadávky zo dňa 14.12.2016, celková prihlásená suma 175,06 eur.
Položka zoznamu pohľadávok : 7.1, veriteľ : DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, prihláška pohľadávky zo dňa 14.12.2016, celková prihlásená suma 79,69 eur.
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. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 04.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K000476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOVOD, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974
01 Banská Bystrica, IČO : 36 052 957, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísal do
zoznamu pohľadávok nasledovne označené pohľadávky :
Položka zoznamu pohľadávok: 466, veriteľ : M 8 Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 44 768 176 prihláška pohľadávky zo dňa 13.12.2016, celková prihlásená suma 8.438,36 eur.
Položka zoznamu pohľadávok: 467, veriteľ : M 8 Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 44 768 176 prihláška pohľadávky zo dňa 13.12.2016, celková prihlásená suma 19.287,67 eur.
Položka zoznamu pohľadávok: 468, veriteľ : M 8 Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 44 768 176 prihláška pohľadávky zo dňa 13.12.2016, celková prihlásená suma 4.821,92 eur.
Položka zoznamu pohľadávok: 469, veriteľ : M 8 Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 44 768 176 prihláška pohľadávky zo dňa 13.12.2016, celková prihlásená suma 2.410,96 eur.
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. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 04.01.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K000477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 2 K 23/2012
úpadca: SCRAPMET s.r.o., Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 368 024 92

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 29.12.2016 o 14,00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,
Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 - písomné hlasovanie
zo dňa 20.12.2016
2. člen: Auto-Piko s.r.o., IČO: 36310166 – písomné hlasovanie zo dňa 22.12.2016

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Udelenie súhlasu s predajom pohľadávok vo všeobecnej podstate
Udelenie nesúhlasu s vylúčením majetku a pokyn k speňaženiu pohľadávok
Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní dvaja z troch jeho členov.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ad 2) Udelenie súhlasu s predajom pohľadávok vo všeobecnej podstate

Správca listom zo dňa 05.12.2016 doručeným predsedovi VV dňa 8.12.2016 poštou žiada VV o schválenie ponuky
vo veci speňaženia pohľadávok vo všeobecnej podstate. Ide o pohľadávku voči dlžníkovi Ivan Chovanec –
AUTODPRAVA v SH: 261,80 € a voči dlžníkovi Peter Zaleta v SH: 1.047,08 € boli priznané na základe platobných
rozkazov vydaných OS Prešov (oba sú právoplatné a vykonateľné). Napriek tomu ani jeden dlžník svoju pohľadávku
ani sčasti neuhradil. Dlžník Ivan Chovanec – AUTODPRAVA ukončil svoju podnikateľskú činnosť 7.9.2013
a písomná výzva zasielaná dlžníkovi sa vrátila ako nedoručiteľná. Dlžník Peter Zaleta tiež ukončil podnikateľskú
činnosť dňa 1.7.2014. Telefonicky so správcom uviedol, že nemá vedomosť o svojich záväzkoch voči úpadcovi.
Pohľadávky voči Pavol Gordoš – DREVSTAV v sume 483,73 € a Sandrock trans s.r.o. v sume 56,40€ vznikli ešte
pred vyhlásením konkurzu. Na výzvu na úhradu nereagovali. Správca vyhlásil dňa 16.11.2016 v OV č. 220/2016
verejné ponukové konanie na predaj vyššie uvedených pohľadávok, na základe čoho bola do kancelárie správcu
doručená len 1 ponuka záujemcu: Radoslav Bartík, Tajov, ktorý ponúkol za dané pohľadávky sumu 200,00 €.
SKP žiada VV o schválenie tejto ponuky.

Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava na základe
Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 ako predseda veriteľského výboru úpadcu
SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 802 492 navrhol
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36
802 492 udeľuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. súhlas so schválením ponuky záujemcu Radoslav Bartík, ktorý
predložil v rámci vyhláseného verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku č. 220/2016 zo dňa
16.11.2016 najvyššiu ponuku.

Výsledok hlasovania:

ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: prijaté

Na základe hlasovania členov VV bolo prijaté uvedené uznesenie č. 1.

ad 3) Udelenie nesúhlasu s vylúčením majetku a pokyn k speňaženiu pohľadávok
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Pôvodný SKP zapísal do súpisu majetku pohľadávku voči HB DEMONT s.r.o. v súpisovej sume 498.410,19 €
a ďalšiu pohľadávku tohto dlžníka v SH: 20.497,16 €. Okrem toho bola do súpisu majetku zapísaná aj pohľadávka
voči dlžníkovi úpadcu Csaba Fuko v súpisovej sume 23.300 €. Pohľadávky sú vymáhané u exekútora JUDr.
Ondrejkovej od r. 2013 => v ani jednom exekučnom konaní neprišlo k vymoženiu žiadnej čiastky a aj podľa
vyjadrenia exekútorky nie je do budúcna reálna možnosť vymoženia pohľadávok z dôvodu nemajetnosti dlžníkov.
Správca žiada o súhlas s vylúčením týchto pohľadávok zo súpisu majetku všeobecnej podstaty a zároveň
žiada o odporúčanie ako ďalej postupovať vo vyššie vedených exekúciách. Sám navrhuje podať návrh na
zastavenie oboch exekúcií z dôvodu nemajetnosti povinných v súlade s § 57 ods. 1, písm. c) Exekučného
poriadku.

Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava na základe
Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 ako predseda veriteľského výboru úpadcu
SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36 802 492 navrhol
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor úpadcu SCRAPMET s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36
802 492 neudeľuje správcovi Prvá arbitrážna k.s. súhlas s vylúčením pohľadávok zo súpisu majetku všeobecnej
podstaty na základe listu správcu zo dňa 08.12.2016.

Zároveň Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn k speňaženiu pohľadávok zapísaných vo všeobecnej
podstate úpadcu, ktoré sú špecifikované v Žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku úpadcu zo dňa
08.12.2016 doručenej predsedovi veriteľského výboru poštou dňa 13.12.2016 v časti I., a to v súlade s § 92 ods. 1,
písm. d) ZKR, speňažením majetku formou vyhlásenia verejného ponukového konania v dvoch kolách, kde
v každom kole ponúkne správca na speňaženie uvedené pohľadávky ako súbor za najvyššiu ponuku. Informácia
o ponukovom konaní bude zverejnená okrem Obchodného vestníku aj na webovej stránke www.konsolidacna.sk.
Po vyhodnotení ponúk v každom kole VPK správca osloví veriteľský výbor so žiadosťou o ich schválenie. V prípade
neúspešnosti druhého kola verejného ponukového konania správca je oprávnený vylúčiť uvedené
pohľadávky zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.

Ostatné podmienky verejného ponukového konania správca určí tak, ako je uvedené v Oznámení v Obchodnom
vestníku č. 187/2016 zo dňa 29.9.2016 pod zn. K022335.

Výsledok hlasovania:

ZA: 2
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie: prijaté

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

92

Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

Na základe hlasovania členov VV bolo prijaté uznesenie č. 2.

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

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:

1. predseda: Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,
Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa 31.5.2013 - písomné hlasovanie
zo dňa 20.12.2016
2. člen: Auto-Piko s.r.o., IČO: 36310166 – písomné hlasovanie zo dňa 22.12.2016

V Bratislave, dňa 29.12.2016

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Daňový úrad Banská Bystrica v zastúpení Slovenská
konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava na základe Plnomocenstva č. 9600500/5/2088170/2013 zo dňa
31.5.2013

K000478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SCRAPMET s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 802 492
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2012 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je súbor nasledovných peňažných pohľadávok Úpadcu,
zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty:

1.
Označenie súpisovej zložky majetku:

Peňažná pohľadávka

Dlžník:
Csaba Fúkó
dát. nar.: 08.06.1969
Mierová 20/15, 982 01 Tornaľa

Výška istiny:

23.300,- Eur

Súpisová hodnota majetku:

23.300,- Eur

Právny dôvod vzniku:

neuhradená pohľadávka z obchodného styku

pohľadávka bola priznaná Rozsudkom Okresného súdu Revúca č.k. 6Ro/70/2013-14 zo dňa 14.03.2013,
pohľadávky je vymáhaná súdnym exekútorom JUDr. Alena Ondrejková – súdny exekútor, Vrútocká 12, 821 04
Bratislava

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):

1/1

2.
Označenie súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka

Dlžník:
HB DEMONT, s.r.o.,
IČO: 35 869 623,
číslo domu 339, 919 24 Križovany nad Dudváhom,

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

20.497,16 Eur

Súpisová hodnota majetku:

20.497,16 Eur

Právny dôvod vzniku:

neuhradená pohľadávka z obchodného styku,

Deň vydania: 10.01.2017

Pohľadávka vrátane jej príslušenstva bola priznaná Rozsudkom Okresného súdu Trnava, č.k. 7Rob/3/2013-26 zo
dňa 01.02.2013, pohľadávka je vymáhaná súdnym exekútorom JUDr. Alena Ondrejková – súdny exekútor, Vrútocká
12, 821 04 Bratislava

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):

1/1

3.
Označenie súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka

Dlžník:
HB DEMONT, s.r.o.,
IČO: 35 869 623,
číslo domu 339, 919 24 Križovany nad Dudváhom,

Výška istiny:

447.913,03 Eur

Súpisová hodnota majetku:

447.913,03 Eur

Právny dôvod vzniku:

neuhradená pohľadávka z obchodného styku,

pohľadávka vrátane príslušenstva bola priznaná Rozsudkom Okresného súdu
dňa 07.02.2013, právoplatné dňa 21.03.2013

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok):

Trnava č.k. 18Rob/4/2013-20 zo

1/1

Stanovená cena za speňažovaný súbor majetku: za najvyššiu ponuku
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Adresa na doručenie záväznej ponuky:

Adresa na doručovanie všetkých listín v rámci ponukového konania je: Prvá arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.
Lehota na doručenie záväznej ponuky:

Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR
do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí podanie
prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným spôsobom v
posledný deň lehoty. Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa
nebude prihliadať.

Náležitosti záväznej ponuky:

Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:

meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. presné obchodné meno právnickej osoby

dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade
zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta
jej registrácie

trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách

výšku ponúkanej kúpnej ceny za súbor speňažovaného majetku v eurách

adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt alebo e-mailovú adresu

čestné prehlásenie záujemcu, že voči Úpadcovi nemá žiadne záväzky

obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu; Prvá arbitrážna,
k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ
- Ponukové konanie – SCRAPMET“.
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Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:

Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie nie je stanovená.

Vyhodnotenie záväzných ponúk:

Správca otvorí obálky vo svojom sídle svojej kancelárie na adrese Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica v lehote do
3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk, za prítomnosti nezúčastnenej osoby,
prípadne člena veriteľského výboru alebo jeho splnomocneného zástupcu ak o osobnú účasť na otváraní obálok
prejaví niekto z vyššie uvedených osôb záujem.

Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii veriteľského výboru.

Osobitné ustanovenia:

výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade
rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma

predmetom verejného ponukového konania je súbor majetku a nie je možné speňažovať jednotlivé peňažné
pohľadávky osobitne

Kontakty:

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk

tel: 048/414 6727

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

K000479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Borňaková, rod. Kažová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv.Cyrila a Metoda 150/120, 075 01 Nový Ruskov, časť Veľký Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/70/2015-S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/70/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

č. konania:

26K/70/2015

súd:

Okresný súd Košice I.

úpadca:

Magdaléna Borňaková, rod. Kažová, nar. 11.06.1967,
trvale bytom 075 01 Nový Ruskov,
časť Veľký Ruskov, Sv.Cyrila a Metoda 150/120

správca:

JUDr. Roman Zajac, správca, Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Správca zapísaný v zozname MSSR pod značkou S 895

Súpis vyhotovený dňa:
Súpis aktualizovaný dňa:

15.03.2016
04.01.2017
Všeobecná podstata
Iná majetková hodnota:

Por.č.

Popis

Súpisová hodnota

zapísané

13.

Zrážky z príjmov úpadcu - zamestnávateľ DPMK, a.s.

347,37 €

13.10.2016

14.

Zrážky z príjmov úpadcu - zamestnávateľ DPMK, a.s.

324,35 €

11.11.2016

15.

Zrážky z príjmov úpadcu - zamestnávateľ DPMK, a.s.

450,47 €

12.12.2016

JUDr. Roman Zajac, správca
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K000480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: Pavol Baňas, dátum
narodenia 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská republika (ďalej aj len ako
"úpadca") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 4K/49/2016-41 zo dňa 19.12.2016 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
247/2016 zo dňa 27.12.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") sú veritelia úpadcu povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, k číslu konania 4K/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
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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 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 (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového 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 Pavol Baňas, date of birth 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská
republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, No. 4K/49/2016-41 dated on 19th of December 2016 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 27th of December 2016. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act
(hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of
45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L
insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovak Republic. In one copy creditors lodge their
claims to the Okresný súd Prešom (District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No.
4K/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 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
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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
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 (§ 52 sec. 2 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.

K000481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 346
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3R/8/2011/S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3R/8/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD TRETEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
(primerane podľa § 19 zákona č. 527/2002 Z.z.)
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné v konkurznej veci úpadcu:
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JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné v konkurznej veci úpadcu:
Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346 vedenej na Okresnom súde
Prešov, sp. zn. 3R/8/2011 na základe Žiadosti o zrušenie tretej opakovanej dobrovoľnej dražby zo dňa 30.12.2016,
doručenej správcovi dňa 04.01.2017 od príslušného orgánu, a to zabezpečeného veriteľa: Trnavský samosprávny
kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona č. 323/1992 Z.z o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje
týmto toto Oznámenie o upustení od tretej opakovanej dobrovoľnej dražby:

A. Označenie dražobníka:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond
Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

B. Označenie navrhovateľa dražby:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond
Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

C. Miesto konania dražby: Notársky úrad – JUDr. Juraj Novák,
Hviezdoslavova 14, 917 01 Trnava, SR

D. Dátum konania dražby: 09.01.2017

E. Čas otvorenia dražby: 10.00 hod.

F. Kolo dražby: tretia opakovaná dražba

G. Predmet dražby:
Predmetom tretej opakovanej dobrovoľnej dražby je súpisová zložka oddelenej podstaty č. 1 zapísaná v súpise
oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.: 246/2012 zo dňa: 20.12.2012, č. zverejnenia: K016881:
- STAVBA, súpisné číslo 10, na parcele CKN č. 641, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby:
HOTEL BRANČ, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, zapísaná na LV č. 8478, k. ú. Senica, obec Senica, okres
Senica, SR.
(ďalej len „predmet dražby“)

H. Opis predmetu dražby:
Stavba Hotela Branč - na základe rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby vydané Mestom Senica č.j.
SOÚ-959/2011-ORA zo dňa 10.11.2011 "Centrum Branč - Senica" č.s. 10 na parc. KN č. 641 sa nachádza v súvisle
zastavanej centrálnej časti obce Senica, k.ú. Senica. Zmena v Katastri nehnuteľností nebola vykonaná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jedná sa o samostatne stojací objekt, ktorý má tri nadzemné podlažia a jedno pozemné podlažie. Postavená
bola v roku 1977, v roku 2011 bola dokončená komplexná rekonštrukcia a zmena využitia. Vek je určený na základe
potvrdenia kolaudačného rozhodnutia. Pôvodne budova slúžila ako hotel a reštaurácia pre podnik - Reštaurácie
Senica. V súčasnosti slúži ako obchodné centrum (1. PP, 1. NP, 2. NP) a hotel s posilňovňou na 3. NP. Technický
stav budovy je dobrý.
Po technickej stránke je budova založená na pilótach pospájaných železobetónovým roštom. Nosná konštrukcia
je montovaný skelet v module 6 * 6 m, resp. 6 * 3 m. Stropy sú prefabrikované z panelov PZD na železobetónovom
skelete. Zvislé obvodové konštrukcie v 1. PP sú monolitické železobetónové, vnútorné steny z pálenej tehly.
Výplňové murivo nadzemných podlaží je z pórobetónových tvárnic a tehly. Strecha plochá, nad átriom sa nachádza
presklený svetlík pri ktorom je murovaná strojovňa výťahu. Klampiarske konštrukcii z pozinkovaného plechu,
fasádne omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky vápenné hladké. Schodisko železobetónové, povrch z
dlažby, resp. lepeného koberca. Výplňové konštrukcie okná a vstupné dvere plastové, interiérové dvere dyhované
plné alebo zasklené, okná plastové s tepelnoizolačným dvojsklom. Rozvody teplej a studenej vody. Kanalizácia do
verejnej siete. Na vertikálnu dopravu slúžia dve schodiská a dva výťahy, v časti átria je výťah presklený. V
reštauračnej časti a čiastočne v hotelovej časti sú klimatizované priestory. Elektroinštalácia svetelná, motorická, el.
rozvádzače na jednotlivých podlažiach. Rozvody zemného plynu v kotolni na 1. PP a v kuchyni na 2. NP. V roku
2011 bola ukončená rozsiahla prestavba a rekonštrukcia, výmena väčšiny prvkov krátkodobej životnosti, výťahov,
oprava strechy so zmenou charakteru využitia.
Dispozičné riešenie: Stavba má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia.
1. PP:
Predajné a skladové priestory Elektro - Euronics, krbové štúdio, farby a dekorácie - SAN MARCO a kotolňa na
zemný plyn.
1. NP
Predajné a skladové priestory Drogérie - TETA, ALL TOYS - detský svet, MODEX, fotoateliér, časť neprenajatých
priestorov, vstupné priestory a priestory osobnej hygieny.
2. NP
Reštaurácia s kuchyňou, Cafe 4four, predajné a skladové priestory Mystery, solárium, Allainz, kaderníctvo - LA
FEMME, módne oblečenie - OPTICAL OUTLET, pedikúra, časť neprenajatých priestorov, veľké átrium, priestory
osobnej hygieny.
3. NP
Hotel Branč s 9 dvojlôžkovými a 2 jednolôžkovými izbami, recepciou, POWER FITNESS - posilňovňa, skladové
priestory a priestory osobnej hygieny.
Budova je udržiavaná, po rekonštrukcií, v súčasnosti sa využíva. Rok výstavby 1977. Jednopodlažná prístavba
na severnej strane budovy je postavená na parc. č. 642/23, ktorá je vo vlastníctve tretej osoby, na základe
požiadavky objednávateľa nebola ohodnotená. Predpokladané opotrebenie bolo vypočítané analytickou metódou na
27,31 %.
Poznámka: - vnútorné vybavenie predmetu dražby (výťahy, ústredné vykurovanie - kotolňa a zdravotechnika,
kazetové stropy a svietidlá, kamerový systém, vybavenie a zariadenie reštaurácie - kuchyne, kaviarne, posilňovne
a hotelových izieb, interiérové sklenené výplne predajní) je vo vlastníctve tretej osoby

Ch. Opis stavu predmetu dražby:
Nehnuteľnosť "Hotel Branč - Senica" sa nachádza v centrálnej súvislé zastavanej časti obce Senica na Námestí
Oslobodenia. Senica je vzdialená ccir. 40 km od sídla VÚC Trnava. Budova je samostatne stojaca. V blízkom okolí
je súvislá zástavba bytových domov, rodinných domov, obvodný úrad, mestský úrad, daňový úrad, stredné školy,
poliklinika, kultúrne stredisko, obchodná sieť a reštaurácie. V okrajovej časti obce sa nachádza zimný a futbalový
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poliklinika, kultúrne stredisko, obchodná sieť a reštaurácie. V okrajovej časti obce sa nachádza zimný a futbalový
štadión. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie. Stavba je situovaná v rovinatom teréne, hlavné
miestnosti sú orientované vhodne a nevhodne. Budova má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Je
napojená na elektrickú sieť, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a zemný plyn. Dispozičné riešenie je zrejmé z
pôdorysov.
Pozemky pod budovou a priľahlé pozemky sú vo vlastníctve tretej osoby J&R partners 1, s.r.o., Senica.
Na budovu je zriadené záložné právo v prospech viacerých subjektov. Na majetok úpadcu Realitný fond
Hniezdne, s.r.o., IČO 43 941 346 bol vyhlásený konkurz.
Dopravné spojenie autobusová, železničná doprava, miestna autobusová doprava a taxi. Stavba sa nachádza
pri hlavnej križovatke s intenzívnou dopravou. V okolí nie sú konfliktné skupiny obyvateľstva. Obec Senica má
20.350 obyvateľov - údaje z roku 2014.
Výsledná všeobecná hodnota zohľadňuje taktiež charakter nehnuteľnosti, mieru nezamestnanosti do 10 %. V
súčasnom období o tento typ nehnuteľností je záujem o kúpu nižší ako je ponuka na realitnom trhu. V čase
ohodnotenia bola budova čiastočne využívaná, je udržiavaná. V poslednom období dochádza k nárastu
neprenajatých priestorov, čo má vplyv na celkovú ekonomiku využitia nehnuteľností, čo má vplyv na charakter a
využitie nehnuteľnosti. Závažná je aj skutočnosť, že pozemky pod budovou a čiastočne pri budove je vo vlastníctve
tretej osoby. Pozemok z východnej strany je vo vlastníctve mesta Senica. Značným obmedzením využívania
nehnuteľnosti je nedostatok parkovacích plôch v blízkom okolí a vznik nových nákupných centier s lepšou
dostupnosťou motorovými vozidlami. Aj tieto faktory majú vplyv na predajnosť, pričom v poslednom období boli
realizované tri neúspešné kolá dobrovoľnej dražby.

I. Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:
na LV č. 8478, k.ú.: Senica, obec: Senica, okres: Senica, SR
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Realitný fond Hniezdne, s.r.o., 065 01 Hniezdne, č. 180, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/1
Poznámka:
Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu: stavba – Hotel Branč postavený na parc. č. 641 podľa
Uznesenia 3R/8/2011-305, P – 473/13, č.z. 1609/13
Poznámka:
Oznámenie o tretej opakovanej dobrovoľnej dražbe konanej dňa 09.012017 o 10.00 hod na Notárskom úrade JUDr.Juraja Nováka na nehnuteľnosti stavba súpisné číslo 10 na parcele C KN č.641 druh stavby: budova
ubytovacieho zariadenia, popis stavby HOTEL BRANČ podľa P - 630/2016, č.z.3536/16
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901 podľa V-2797/10 zo dňa 18. 1. 2011 na
stavbu s.č. 10 Hotel Branč na p.č. 641 vz. 105/11
Záložné právo v prospech JUDr. Ján Vrba - Advokátska kancelária, IČO: 33 842 388 Nám. Slobody 2, Humenné
podľa V-343/11 zo dňa 17. 3. 2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na p.č. 641 vz. 444/11
Záložné právo v prospech STAVMONTA - KB s.r.o., Lučenec IČO: 44828764 podľa V-380/11 zo dňa 18.3.2011
na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na pozemku p.č. 641 vz. 454/11
Záložné právo v prospech Mliekoservis Slovakia, a. s., Dobrá Niva IČO: 35 820 667 podľa V-299/11 zo dňa
21.3.2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na pozemku p.č. 641 vz. 462/11
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J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Znalecký posudok:
Znalecký posudok č. 276/2016, vypracovaný znalcom: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, evidenčné číslo:
910673, dátum vyhotovenia: 06.12.2016,
všeobecná hodnota predmetu dražby: 1.230.000,00 EUR,
slovom: Jedenmilióndvestotridsaťtisíc EUR.

K. Najnižšie podanie: 492.000,00 EUR

L. Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR

M. Dražobná zábezpeka:
a) výška: 10.000,00 EUR
b) spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník do 5 dní od skončenia dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú
dražobnú zábezpeku.

N. Dôvod upustenia od dražby:
Žiadosť o zrušenie tretej opakovanej dobrovoľnej dražby zo dňa 30.12.2016, doručenej správcovi dňa 04.01.2017
od príslušného orgánu, a to zabezpečeného veriteľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
v konkurznej veci úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346 vedenej
na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 3R/8/2011.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K000482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Kaščák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca na základe súhlasu príslušného orgánu, a to zástupcu veriteľov: Oliver Januš, nar. 07.04.1988, bytom
Sadová 545, 067 82 Dlhé nad Cirochou zo dňa 20.12.2016 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty v zmysle
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

105

Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

Sadová 545, 067 82 Dlhé nad Cirochou zo dňa 20.12.2016 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty v zmysle
ustanovení § 81 ZKR nasledujúcu súpisovú zložku majetku:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 6:
Nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu, evidované na LV č. 644, katastrálne územie: Vyšný Hrušov, okres: Humenné,
obec: Vyšný Hrušov, SR:
1/ Pozemky: - druh pozemku: lesné pozemky, parc. EKN č. 541, výmera: 269497 m2
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 87/22200,
súpisová hodnota majetku: 422,00 €
deň zaradenia súpisovej zložky č. 6 do súpisu všeobecnej. podstaty: 01.11.2016
V zmysle § 81 ods. 3 ZKR, správca majetok vylúčený zo súpisu 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.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca

K000483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Baňas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2016 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
úpadcu Pavol Baňas, dátum narodenia 08.01.1991, bytom Dubovica 273, 082 71 Lipany nad Torysou, Slovenská
republika oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude umožnené
v kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00
do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu
je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.

K000484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015

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

106

Obchodný vestník 6/2017
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

4K/11/2015
Iné zverejnenie

Správca úpadcu Talise, a.s., so sídlom: Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 36 381 250 týmto oznamuje, že podanie
Súpis všeobecnej podstaty, zverejnené v OV č. 4/2017 dňa 05.01.2017 pod K000251 bolo zverejnené nesprávne
a preto sa naň neprihliada.
V Žiline, dňa 05.01.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K000485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Popis súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu vedeného v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK24 0900
0000 0051 2273 0979
Súpisová hodnota majetku: 4.814,87 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu
V Žiline dňa 05.01.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K000486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Poradové číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 1
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi, EČV: ZA 336 EO, VIN:
TMBJS21Z6B2042560, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 5.500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 2
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD, EČV: ZA 324 BZ, VIN:
ZFA22300005242582, rok výroby: 2004, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 600,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 3
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo VOLKSWAGEN Crafter, EČV: ZA 087 DU, VIN:
WV1ZZZ2EZ96017537, rok výroby: 2008, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 6.000,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 4
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo MAZDA 6, EČV:
JMZGG14R201258397, rok výroby: 2005, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla

ZA

879

FD, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 1.200,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 5
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo SEAT Altea, EČV:
VSZZZ5PZ8R061847, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla

ZA

217

FB, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách

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

109

Obchodný vestník 6/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.01.2017

Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 6
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo KIA Cee´d, EČV:
U5YFF24127L057111, rok výroby: 2007, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla

ZA

536

DF, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 1.200,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 7
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo SEAT Altea XL, EČV: ZA 535 EG, VIN:
VSZZZ5PZ8R047111, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 8
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo SEAT Ibiza ST, EČV: ZA 962 ET, VIN:
VSZZZ6JZBR020227, rok výroby: 2010, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 4.000,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 9
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo Fiat Ducato 2.0, EČV: ZA 232
ZFA24400007747073, rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla

CT, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 2.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

Zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty: Autoservis DANIŠEK, s.r.o., sídlo: Celulózka 1374, 010 01 Žilina, IČO:
46 989 901
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 4/A-1
Opis zabezpečovacieho práva: zádržné právo k motorovým vozidlám vo vlastníctve úpadcu uplatnené písomným
upovedomením doručeným úpadcovi dňa 06.10.2016 na zabezpečenie pohľadávky vo výške 45.185,39 EUR za
vykonané servisné práce na motorových vozidlách
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Poradie súpisovej zložky majetku v súpise oddelenej podstaty: 10
Popis súpisovej zložky majetku: nákladné motorové vozidlo AUDI A6 Allroad Quattro, EČV: ZA 653 BX CV, VIN:
WAUZZZ4F47N040947, rok výroby: 2006, stav opotrebovanosti zodpovedá veku vozidla
Súpisová hodnota majetku: 3.000,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty úpadcu: vlastné zistenia a šetrenia správcu, lustrácia
evidencie motorových vozidiel

V Žiline dňa 05.01.2017
JUDr. Mária Cabadajová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Oprava Zápisnice
zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 16.11.2016
Text Zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 16.11.2016 v reštrukturalizačnom konaní sp. zn.
1R/1/2016 (ďalej aj len „Zápisnica“) sa opravuje nasledovne:
1. V úvode zápisnice v označení dlžníka sa vypúšťa text: „zo dňa 3.11.2016“ a správny text znie:
„Dlžník:
EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213“
1. Text k bodu 2 Zápisnice znie nasledovne:
„K bodu 2 – Hlasovanie veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu
Týmto Predseda veriteľského výboru konštatuje, že, na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo využili traja členovia veriteľského výboru, vrátane Predsedu
veriteľského výboru. Toto právo nevyužili dvaja členovia veriteľského výboru: MOSTAV SABINOV s.r.o. so sídlom
Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, IČO: 47 907 401 a Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov.
Predseda veriteľského výboru preto konštatuje, že veriteľský výbor je uznášania schopný.
Hlasovanie veriteľského výboru o schválení predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu:
Za: 0 hlasov
Proti: 1 hlas (AMETYS s.r.o.)
Zdržal sa: 2 hlasy (OTP Banka Slovensko, a.s., Sociálna poisťovňa)
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že reštrukturalizačný plán v znení, tak ako bol predložený Dlžníkom,
nebol prijatý. Dvaja členovia veriteľského výboru (OTP Banka Slovensko, a.s., Sociálna poisťovňa) vznášajú voči
záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu výhrady a navrhujú vrátiť záverečný návrh reštrukturalizačného
plánu Dlžníkovi na prepracovanie v zmysle § 144 ods. 1 druhá veta ZKR.

Výhrady Predsedu veriteľského výboru:
·
·

ustanovenie mesačných splátok pre všetkých veriteľov, pričom splatnosť prvej splátky nastane ultimom
mesiaca nasledujúcom po mesiaci ktorým bol RP potvrdený súdom,
konkrétne špecifikovanie majetku, ktorý má byť predmetom predaja (vrátane spôsobu speňaženia a
rozdelenia výťažku pričom k realizácií smie dlžník pristúpiť len so súhlasom VV – inak sa RP stane
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozdelenia výťažku pričom k realizácií smie dlžník pristúpiť len so súhlasom VV – inak sa RP stane
neúčinným),
súhlas dlžníka s postúpením pohľadávky počas reštrukturalizácie a aj počas doby po reštrukturalizácií,
pomerné uspokojenie veriteľov z inkasa pohľadávok z obchodného styku (vo výške aspoň 50%
zo inkasovanej pohľadávky) uvedených v návrhu RP na str. 33 vo forme mimoriadnej splátky (kedykoľvek
keď dlžník zinkasuje plnenie) ,
povinnosť dlžníka prekladať mesačné účtovné závierky členom veriteľského výboru,
povinnosť dlžníka prekladať zoznam pohľadávok a záväzkov spolu s uvedeným lehôt splatnosti členom
veriteľského výboru na mesačnej báze,
povinnosť dlžníka informovať členov veriteľského výboru o obdržaní objednávky (zákazky) na stavebné
práce za odplatu vyššiu ako 15.000 €,
povinnosť dlžníka na požiadanie, informovať členov veriteľského výrobu o stave aktuálnych zákaziek
vyplývajúcich z „dlžníkovho podnikateľského zámeru“ (str. 32 návrhu RP),
povinnosť dlžníka opätovne presmerovať platobný styku dlžníka na bežný účet dlžníka vedený v OTP
Banka Slovensko, a.s. v zmysle čl. VI. bod 1. zmluvy o splátkovom úvere č. 5500/07/475 zo dňa 14.11.2007
(príloha č. 4a RP),
vysvetlenie rozdielu v počte veriteľov v reštrukturalizačnom posudku a v návrhu reštrukturalizačného plánu,
dozornej správe bude podliehať akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné
plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 15.000 € s výnimkou
plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka schválených správcom.

Výhrady člena veriteľského výboru Sociálna poisťovňa
·

·

·

Veriteľ Sociálna poisťovňa nesúhlasí s dĺžkou splácania jej pohľadávok podľa Splátkového kalendára
skupiny č.7, ktorý tvorí prílohu č.16 návrhu reštrukturalizačného plánu do 30.6.2022 a žiada zmeniť
v reštrukturalizačnom pláne dĺžku splácania pohľadávok Sociálnej poisťovne vzhľadom na jej postavenie
verejnoprávneho veriteľa a poskytovateľa štátnej pomoci maximálne na 18 mesiacov od potvrdenia plánu
a to postupne v mesačných splátkach.
Dlžník v RP uvádza, že bude veriteľom splácať svoje pohľadávky v lehotách od 3 do 5 rokov, pričom jeho
podnikateľský plán, ktorý je prílohou č.6 RP je zahŕňa iba obdobie roka 2016 a 2017. Keďže rok 2016 sa
končí, môžeme povedať, že tento podnikateľský plán je vypracovaný iba pre rok2017 čím je pokrytý 1 rok
splátok.
Dlžník by mal do RP doplniť z čoho bude realizovať splátky v období rokov 2018-2022.

Hlasovanie veriteľského výboru o vrátení predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu jeho Dlžníkovi na
prepracovanie v zmysle § 144 ods. 1 druhá veta:
Za: 2 hlasy (OTP Banka Slovensko, a.s., Sociálna poisťovňa)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas (AMETYS s.r.o.)
Uznesenie:
„Veriteľský výbor v zmysle znenia § 144 ZKR ods. 1 druhá veta ukladá predkladateľovi plánu povinnosť
prepracovať plán a určuje Dlžníkovi lehotu nie dlhšiu ako 15 dní odo dňa konania tejto schôdze na jeho
prepracovanie.“

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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