Obchodný vestník 81/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2017

K009283
Spisová značka: 8K/10/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- veriteľa: PROPLUSCO Services spol. s r.o., Staré Grunty 36,
841 04 Bratislava, IČO: 47 908 611, právne zast.: Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s.r.o., Révová 7, 811 02
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LIBRI s.r.o., Mikulášska 25, 811 01 Bratislava, IČO:
17 054 346 (ďalej len „Dlžník“)
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu 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 20.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009284
Spisová značka: 6K/38/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Kelemen, nar. 09.12.1981,
bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1697,
uznesením č. k. 6K/38/2015-194 zo dňa 27.02.2017 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného konania namiesto
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky
zákonaMlynské
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
vestníku
pôvodného veriteľa:
Slovenskýspravodlivosti
plynárenský
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a.s., podľa
so sídlom
nivy
44/a,
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IČO: 35
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
815 256. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2017.
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bytom 1. mája 20/14, 901 01 Malacky, občan SR (predtým Záhorácka 5365/17D, 901 01 Malacky), správcom ktorého
je: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1697,
uznesením č. k. 6K/38/2015-194 zo dňa 27.02.2017 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35
815 256. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K009285
Spisová značka: 31K/69/2015

OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Andrej Puci, narodený:
02.07.1965, trvale bytom: SNP 250/75, 076 03 Hraň uznesením zo dňa 30.01.2017, č.k. 31K/69/2015-130 potvrdil
prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825
11 Bratislava, IČO: 35 815 256 na navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803 vedenej v zozname pohľadávok pod č. 39.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.02.2017.

Okresný súd Košice I dňa 21.4.2017
JUDr. Roman Maščák,
K009286
Spisová značka: 31R/2/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Heavy Workers, s. r. o., so sídlom:
Slovenského raja 157/45, 053 11 Smižany, IČO: 47 508 175 o návrhu na povolenie reštrukturalizácie takto
rozhodol
Z a s t a v u j e r e š t r u k t u r a l i z a č n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Heavy Workers, s. r. o., so sídlom:
Slovenského raja 157/45, 053 11 Smižany, IČO: 47 508 175.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý účastník reštrukturalizačného konania do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach a to písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 20.4.2017
JUDr. Július Tóth,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 81/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2017

K009287
Spisová značka: 31K/43/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Marcel Saloušek, nar.
17.9.1976, bytom 935 36 Jesenské 19, ktorého správcom je: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr.
79, 94901 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 815,02 eura pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.4.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K009288
Spisová značka: 31R/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Constahl s.r.o., IČO: 44 504 594, so sídlom Haškova 5, 949
01 Nitra, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Constahl s.r.o., IČO: 44 504 594, so sídlom Haškova 5,
949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka Constahl s.r.o., IČO: 44 504 594, so sídlom Haškova 5, 949 01 Nitra.
II. Súd ustanovuje správcu Mgr. Ladislava Baráta, s adresou kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu:
S1182.
III. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky v zákonnej lehote 30 dní od povolenia
reštrukturalizácie. Lehota na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V. Súd určuje, že súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú tieto právne úkony dlžníka:
-vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo
inej činnosti);
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
- nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej
osobe,
-prevod, prenájom, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Dlžníka zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom;
-uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov s
plnením presahujúcim 30 000,- eur,
-vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku Dlžníka;
-zabezpečenie
cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sľubu odškodnenia za aškodu
spôsobenú
treťou osobou,
o zmene
a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
-vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
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plnením presahujúcim 30 000,- eur,
-vykonanie právneho úkonu smerujúceho k výslovnému uznaniu záväzku Dlžníkom alebo k vzniku ručiteľského
záväzku Dlžníka;
-zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
-vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
-vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy
veriteľa alebo veriteľov Dlžníka na čo najvyššom uspokojení ich pohľadávok;
-akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 30 000,- eur alebo viacerých peňažných
záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 300.000,00 eur v priebehu jedného roka;
-uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej
13.000,00 eur;
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
-každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými osobami
veriteľov Dlžníka;
- scudzenie nehnuteľného majetku;
-uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní týkajúcej sa vzájomných práv a povinností. ktoré vo vzťahu k dlžníkovi
vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania.
VI. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť
doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú správcovi po lehote sa neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, ktorými sú meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis, inak sa na prihlášku neprihliada. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška
s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva, inak
sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje na nezabezpečenú. 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. 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.
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. 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. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.
VII. Súd poučuje účastníkov reštrukturalizačného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 49
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 20.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009289
Spisová značka: 27K/26/2016
UPOVEDOMENIE O TERMÍNE POJEDNÁVANIA
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, č. zápisu: Cg.01-10-042409, so sídlom Illatos út 23, 1097 Budapešť, Maďarsko, zastúpeného v
konaní advokátom: JUDr. Juraj Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka č. 345/12, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SATEV SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Svätý Peter, Ul. hlavná č. 2, IČO: 46705520,
takto
upovedomuje veriteľov
1/ ATEV Fehérjefeldolgozó
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság,
č. zápisu:
Cg.01-10-042409,
sídlom Illatos út
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnomso
vestníku
a o zmene azastúpeného
doplnení niektorých
zákonov
na svojom webovom
sídle:Czirfusz,
www.justice.gov.sk
23, 1097 Budapešť, Maďarsko,
v konaní
advokátom:
JUDr. Juraj
so sídlom Dunajská Streda,
Korzo Bélu Bartóka č. 345/12
4
a

UPOVEDOMENIE O TERMÍNE POJEDNÁVANIA
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
zápisu: Cg.01-10-042409,
so sídlom
Illatos út 23, 1097 Budapešť, Maďarsko,
zastúpeného
v
Obchodný vestník č.
81/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
27.04.2017
konaní advokátom: JUDr. Juraj Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka č. 345/12, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SATEV SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Svätý Peter, Ul. hlavná č. 2, IČO: 46705520,
takto
upovedomuje veriteľov
1/ ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, č. zápisu: Cg.01-10-042409, so sídlom Illatos út
23, 1097 Budapešť, Maďarsko, zastúpeného v konaní advokátom: JUDr. Juraj Czirfusz, so sídlom Dunajská Streda,
Korzo Bélu Bartóka č. 345/12
a
2/ Forexin ONE, s.r.o., IČO: 46242473, so sídlom Bratislava, Kopčianska č. 10,
že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 26.05.2017 o 10.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. 22 na prízemí v
budove Okresného súdu Nitra.
V Nitre dňa 21.04.2017
Okresný súd Nitra dňa 21.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K009290
Spisová značka: 27K/26/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 27K/26/2016
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
V právnej veci navrhovateľa - veriteľa : ATEV Fehérjefeldogozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság so sídlom
Illatos út 23, Budapešť 1097, Maďarsko, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SATEV SLOVENSKO spol. s
r.o., so sídlom Ul. hlavná 2, Svätý Peter 946 57,
predvolávame Vás na pojednávanie dňa 26.05.2017 o 10:00 hod.
na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre dňa 21.04.2017
Okresný súd Nitra dňa 21.4.2017
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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Okresný súd Nitra dňa 21.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K009291
Spisová značka: 2K/64/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anna Knapíková, nar.
29.7.1971, bytom 065 45 Hromoš 46, správcom ktorého je JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43,
080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/64/2014-99 zo dňa 21.03.2017 z r u š i
l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Anna Knapíková, nar. 29.7.1971, bytom 065 45 Hromoš 46 po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009292
Spisová značka: 2NcKR/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominik Tatray, nar. 6.12.1983, bytom Duklianskych
hrdinov 1236/2, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu dlžníka na oddlženie
rozhodol
Dlžníka: Dominik Tatray, nar. 6.12.1983, bytom Duklianskych hrdinov 1236/2, 093 01 Vranov nad Topľou, o d d l ž u j
e.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
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poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009293
Spisová značka: 2NcKR/1/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr. Darina Ňakatová, nar. 28.11.1958, bytom 082 03
Ličartovce 240, o návrhu dlžníka na oddlženie
rozhodol
Dlžníka: PhDr. Darina Ňakatová, nar. 28.11.1958, bytom 082 03 Ličartovce 240,
Poučenie:

o d d l ž u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009294
Spisová značka: 2NcKR/3/2007
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubica Tluščáková, nar. 28.6.1964, bytom Ľubotická 13,
Prešov, o návrhu dlžníka na oddlženie
rozhodol
Dlžníka: Ľubica Tluščáková, nar. 28.6.1964, bytom Ľubotická 13, Prešov,
Poučenie:

o d d l ž u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
neschopnosti, aby bol aoprávnený
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009295
Spisová značka: 2NcKR/6/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhMr. Mária Matejková, nar. 31.7.1948, bytom 094 01
Tovarné 56, o návrhu dlžníka na oddlženie
rozhodol
Dlžníka: PhMr. Mária Matejková, nar. 31.7.1948, bytom 094 01 Tovarné 56,
Poučenie:

o d d l ž u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR). Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 21.4.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K009296
Spisová značka: 22K/6/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01 Prievidza.
II. Do funkcieVydáva
správcu
sa ustanovuje
JUDr.
Martinarepubliky
Válková
so sídlom
911 01 Trenčín,
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona č.kancelárie
200/2011 Z.Jilemnického
z. o Obchodnom21,
vestníku
značka správcu S1402.a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.
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I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Marián Svitok, nar. 28.01.1979, trvale bytom 971 01 Prievidza.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1402.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. 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. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/6/2017. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
takéto právo môže uplatniť
protiadotknutej
podstatezákonov
ako pohľadávku
proti podstate,
ktorá sa však uspokojí až po
a o zmene
doplnení niektorých
na svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
12 veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a

pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený
iba z výťažku
získaného speňažením
majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
hlasovacie
Obchodný vestník
81/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňpričom
vydania:
27.04.2017
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 20.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K009297
Spisová značka: 40K/59/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Pavol Jaroš, nar. 11.07.1969, trvale bytom Horenická 53/54, 020 61 Lednické Rovne, uznesením č.k. 40K/59/2015124 zo dňa 27.03.2017 potvrdil prevod pohľadávky na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový
úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 163,30
eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 4.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K009298
Spisová značka: 40K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, trvale bytom 972 16
Poluvsie 39, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, trvale bytom 972 16
Poluvsie 39, štátny občan SR, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962, trvale bytom
972 16 Poluvsie 39 sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti tomuto uzneseniu nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2, § 357 C.s.p.)
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 20.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009299
Spisová značka: 29K/10/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Štefan Sátor, nar. 14.08.1957, bydliskom Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica, uznesením č.k. 29K/10/2013246 zo dňa 28.03.2017 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené
v zozname pohľadávok pod č.100 až 102, spolu vo výške 109,20 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009300
Spisová značka: 38K/67/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
JUDr. Ján Brida, nar. 15.12.1953, trvale bytom Zakvášov 1518/50, 017 01 Považská Bystrica, uznesením č.k.
38K/67/2015-140 zo dňa 28.03.2017 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 14 až 16 , spolu vo výške 90,29 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K009301
Spisová značka: 22K/12/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alexandra Györiová, nar. 16.10.1964,
trvale bytom Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172., o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Márii Bustinovej so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice,
značka správcu S172, sa priznáva paušálna odmena vo výške 139,42 eura a náhrada preukázaných výdavkov za
zisťovanie majetku dlžníka vo výške 14,53 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi
JUDr. Márii Bustinovej so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172,
priznanú odmenu vo výške 139,42 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 14,53 eura na účet správcu, a to
z preddavku zloženého
navrhovateľom
- dlžníkom
účet tunajšieho
súdu
pod položkou
reg. D19vestníku
129/2016.
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I. Predbežnému správcovi JUDr. Márii Bustinovej so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice,
značka správcu S172, sa priznáva paušálna odmena vo výške 139,42 eura a náhrada preukázaných výdavkov za
zisťovanie majetku dlžníka vo výške 14,53 eura.
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II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi
JUDr. Márii Bustinovej so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172,
priznanú odmenu vo výške 139,42 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 14,53 eura na účet správcu, a to
z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 129/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K009302
Spisová značka: 38K/53/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Šturcel, nar.
10.02.1981, trvale bytom C. Majerníka 292/14, 971 01 Prievidza, uznesením č.k. 38K/53/2015-343 zo dňa
28.03.2017 povolil vstup Slovenskej konsolidačnej, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005,
do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO 42 499 500 - Daňový úrad Trenčín, a to v rozsahu
postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 2/S-1 až 2/S-28, spolu vo výške 10 700,19
eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, vyšší súdny úradník
K009303
Spisová značka: 22NcKR/2/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22NcKR/2/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Monika Burianová, bydlisko 9. mája 595/4-7, Bánovce nad Bebravou

nariaďuje pojednávanie
na deň 22.5.2017 o 10:15 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní
predložte listiny,
ktorérepubliky
sa týkajú
tohto
konania
a nieZ.sú
v prvopise
Vydáva
Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej
podľa
zákona
č. 200/2011
z. doposiaľ
o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
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na súde.

na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Obchodný vestník 81/2017
Poučenie:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2017

Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K009304
Spisová značka: 22NcKR/1/2017
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22NcKR/1/2017
Okresný súd Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžníka
Stanislav Repáň, bydliskom Nové Mesto nad Váhom

Predvolanie dlžníka
Obchodný vestník 81/2017
tejto veci uveďte

Konkurzy a reštrukturalizácie

NaDeň
všetkých
podaniach
v
vydania:
27.04.2017

spisovú značku : 22NcKR/1/2017
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Stanislav Repáň, bydliskom Nové Mesto nad Váhom

nariaďuje pojednávanie
na deň 22.5.2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pokutu možno uložiť doa o500
eur.a Súd
môže
pri opakovanom
porušení
povinnosti
uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
zmene
doplnení
niektorých
zákonov na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
eur.
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c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K009305
Spisová značka: 40K/53/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marcel Krabáč, nar. 24.02.1978, trvale
bytom Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Janette
Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504, o návrhu správcu
na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi Mgr. Janette Adamcovej so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu
S1504 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi Mgr. Janette Adamcovej so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu
S1504, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho
súdu pod položkou reg. D19 109/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 21.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009306
Spisová značka: 29NcKR/3/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboša Kuchtu, nar. 29.6.1971, bydliskom 020 52
Záriečie 167, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Dlžník Ľuboš Kuchta, nar. 29.6.1971, bydliskom 020 52 Záriečie 167, predtým 020 52 Mestečko č. 42, sa o d d l
ž u j e.
II. Dlžníkovi Ľubošovi Kuchtovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017)
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 17.3.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K009307
Spisová značka: 4K/17/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12. 1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, uznesením 4K/17/2013-351 zo dňa 15.3. 2017 povolil navrhovateľovi EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, vstup do konkurzného konania na
miesto veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
256, a to v časti pohľadávok
vedených v zozname pohľadávok pod číslami 12., 13.a 14 v celkovej výške 1.529,04
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
eur.
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Deň vydania: 27.04.2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Junas, nar. 22.12. 1968, bytom
Bagarova 1, 036 01 Martin, uznesením 4K/17/2013-351 zo dňa 15.3. 2017 povolil navrhovateľovi EOS KSI
Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, vstup do konkurzného konania na
miesto veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815
256, a to v časti pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod číslami 12., 13.a 14 v celkovej výške 1.529,04
eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K009308
Spisová značka: 1K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Lonc, nar. 25.12.1965, bytom
Zadný Dielec 907/7, 010 09 Žilina - Bytčica, podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Lonc - Lomi, s miestom
podnikania Hviezdoslavova 726/42,010 01 Žilina, IČO: 22 871 144, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k.s.,
IČO: 45 393 486, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K/11/2016-223 zo dňa
24.3.2017 povolil Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,
IČO: 42 499 500, v časti pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 516-608 v celkovej výške
104.522,39 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2017.
V Žiline, dňa 21.4.2017
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K009309
Spisová značka: 4NcKR/28/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom Kubíková 38, Belá, na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Jana Orlická, nar. 24.2.1990, bytom Kubíková 38, Belá, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 21.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K009310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PANON OFFICE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 42, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 348 916
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/33/2014 - S1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/33/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA z 4. zasadnutia
veriteľského výboru uskutočneného „per rollam“
úpadcu:
PANON OFFICE s. r. o.
sídlo: Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel Sro, vložka č. 54377/B
(ďalej len ako „úpadca“)
spísaná v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov

Prítomní členovia veriteľského výboru:

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO: 47 251 336, sídlo: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
v zastúpení: Peter Préti
počet hlasov: 1

2. INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o.
IČO: 00 604 542, sídlo: Zátišie 12, 831 03 Bratislava
v zastúpení podľa plnej moci
počet hlasov: 1

Tretiemu členovi veriteľského výboru, ktorým je Chovanec Tomáš, bytom: Komárnícka č. 32, Bratislava bola
žiadosť o hlasovanie per rollam riadne doručená v súlade s uznesením veriteľského výboru zo dňa 06.02.2015,
avšak prostredníctvom právneho zástupcu správcovi oznámil, že nemá záujem sa zúčastniť na hlasovaní

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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Program 4. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Uznanie výhrady vlastníctva a vylúčenie majetku zo súpisu majetku úpadcu

Spoločnosť CAPITAL PARK s.r.o., sídlo: Červeňová 14, 811 03 Bratislava, IČO: 45 897 328 (ďalej len ako
„CAPITAL PARK“) požiadala listom zo dňa 19.07.2016 a 21.03.2017 o uznanie výhrady vlastníctva a vylúčenie
nasledujúceho majetku zo súpisu majetku úpadcu:
·
·

·
·

·
·

Súpisová zložka č. 1:
Stavba „Výrobno prevádzkový objekt HALA ALK VARIANT SHOP“ objekt SO 07-00 Obslužné komunikácie
v rozsahu 79 parkovacích státí, z toho 5 pre vozidlá užívané osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu
a pešie komunikácie, v zmysle kolaudačného rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Petržalka ako
príslušného špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III., IV: tr. a účelové komunikácie č.
12-13-/854/DG2/Ma-1 zo dňa 17.01.2013.
Súpisová zložka č. 3:
Stavba: E.2.4. Komunikácie a spevnené plochy, obslužná verejná komunikácia 7/40, (6,5/40), ako vetva „A“
vybudovaná na úseku km 0,000 – km 0,100 medzi stavbou „Prevádzkový objekt HALA ALK Variant SHOP“
na Panónskej ceste a železničnou stanicou Petržalka, ktorej súčasťou je 40 kolmých parkovacích stojísk na
p.č. 3662/101, kat. územie Petržalka, v zmysle kolaudačného rozhodnutia Mestskej časti Bratislava –
Petržalka č. 12-12-/12307/DG2/62/Gr-3 zo dňa 11.12.2012.
Súpisová zložka č. 4:
Stavba „Areálová dažďová kanalizácia“ objekt SO 06 30 a „Odlučovač ropných látok“, v zmysle
kolaudačného rozhodnutia vydaného Obvodným úradom životného prostredia č. ZPS
2012/04069/SOJ/V-3803 zo dňa 16.07.2014, právoplatné dňa 08.08.2012.

(ďalej spolu len ako „Majetok“).
Na základe uvedenej žiadosti správca úpadcu požiadal veriteľský výbor o vyjadrenie a hlasovanie o žiadosti
spoločnosti CAPITAL PARK a za účelom posúdenia žiadosti správca predložil veriteľskému výboru súvisiace
podklady:
1. Žiadosť o dodatočné uznanie výhrady vlastníctva k parkoviskám a vylúčenie majetku zo súpisu majetku
spoločnosti PANON OFFICE zo dňa 19.07.2016,
2. Doplnenie žiadosť o dodatočné uznanie výhrady vlastníctva k parkoviskám a vylúčenie majetku zo súpisu
majetku spoločnosti PANON OFFICE zo dňa 21.03.2017,
3. Zmluva o kúpe nehnuteľnosti zo dňa 12.08.2015, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 12.08.2015,
4. Zmluva o dielo č. 26/2011 zo dňa 30.11.2011, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 21.08.2012,
5. Zmluva o dielo č. 32/2012 zo dňa 30.07.2012, vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 21.08.2012 a
6. Súpis majetku Úpadcu,

Zasadnutie a hlasovanie veriteľského výboru sa uskutočnilo formou per rollam v súlade s podmienkami v zmysle
uznesenia č. 2 veriteľského výboru zo dňa 6.2.2015.

Výsledky hlasovania formou „per rollam“:
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté nasledujúce

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor súhlasí s uznaním výhrady vlastníctva k Majetku úpadcu evidovaného pod súpisovou
zložkou č. 1, 3 a 4 v prospech spoločnosti CAPITAL PARK s.r.o., sídlo: Červeňová 14, 811 03 Bratislava,
IČO: 45 897 328 a zároveň súhlasí s vylúčením Majetku evidovaného pod. súpisovou zložkou č. 1, 3 a 4 zo
súpisu majetku úpadcu.

Zapísal
V Bratislave, dňa 19.04.2017
Predseda veriteľského výboru:
___________________________________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
v zastúpení Peter Préti

K009311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Grman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 15, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

1.Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Obchodný podiel vo výške 100% v obchodnej spoločnosti Raduz IT, s.r.o., so sídlom: Furdekova 15, 851 04
Bratislava, IČO: 47 060 166, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
87978/B, zapísané základné imanie vo výške 5.000,- EUR.
Súpisová hodnota (aj mena): 1,- EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

2.Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
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Popis: Mzda od zamestnávateľa Dell s.r.o., so sídlom: Fazuľová 7, 811 07 Bratislava, IČO: 35 848 481, zapísaný
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27839/B za mesiac marec 2017.
Súpisová hodnota (aj mena): 595,94 EUR
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu.
Sporný zápis:

Mgr. Milena Nosková, správca

K009312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 31 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Bardejovské Kúpele 30, 086 31 Bardejov, IČO:
47 256 184, správca dlžníka BIO INVESTMENTS s.r.o., so sídlom 086 05 Lukov 158, Slovenská republika, IČO:
44 162 626, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: 29999/P, vložka: Sro,
reštrukturalizácia povolená Okresným súdom Prešov, sp. zn.: 2R/2/2017 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ustanovením
§ 126 ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. týmto správca zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 07.06.2017 o
11:00 hod. v budove MEDIC PARK , Tačevská 43, 085 01 Bardejov, miestnosť sa nachádza na 2 poschodí,
označenie miestnosti - SYNERGY TRADE.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka a správa správcu o stave reštrukturalizácie;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 z. č. 7/2005 Z. z.;
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:30 hod. do 11:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o
11:00 hod.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a
odpovedať na otázky správcu.
2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov,
oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 11:00 hod.

Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.

V Bardejove dňa 24.04.2017

PERSPECTA Recovery, k. s.,
správca dlžníka

K009313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu AT PRIMA s.r.o. v konkurze v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Bratislava I, sp. zn. 5K/88/2016 v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 10.04.2017 doručená vo vyššie uvedenom
konkurznom konaní nasledovné pohľadávky veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta
8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
1. Pohľadávka vo výške istiny 415,20,- € (celková prihlásená suma je vo výške 415,20 €);
2. Pohľadávka vo výške istiny 415,20,- € (celková prihlásená suma je vo výške 415,20 €);
3. Pohľadávka vo výške istiny 2.649,00,- € (celková prihlásená suma je vo výške 2.649,00 €);
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Pohľadávka vo výške istiny 1395,20,- € (celková prihlásená suma je vo výške 1.395,20 €);
5. Pohľadávka vo výške istiny 1.268,10,- € (celková prihlásená suma je vo výške 1.268,10 €);

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., zn. S 1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K009314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AT PRIMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 400 854
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/55/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu AT PRIMA s.r.o. v konkurze v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Bratislava I, sp. zn. 5K/88/2016 v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 10.04.2017 doručená vo vyššie uvedenom
konkurznom konaní nasledovná pohľadávka veriteľa: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava,
IČO: 35 709 332
1. Pohľadávka vo výške istiny 274,51,- € (celková prihlásená suma je vo výške 274,51 €);
Správca oznamuje zapísanie vyššie uvedenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., zn. S 1818
Ing. Maroš Semko, zástupca kancelárie

K009315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
Advisors k.s. so sídlom Dolná 6, Banská Bystrica 974 01, IČO: 46 570 675 (so sídlom kancelárie Koceľova 17, 821
08 Bratislava), správca konkurznej podstaty úpadcu – spoločnosti ABC KLÍMA s. r. o. so sídlom Tomášikova 19,
821 02 Bratislava, IČO: 31 354 131, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K009316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Livinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 26, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8k/6/2017 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Anett Pirohár, správca úpadcu Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977, bytom Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov,
Slovenská republika, zvoláva v zmysle ustanovenia §34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
02.06.2017 o 10.00 hod v sídle kancelárie správcu na ul. Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava 37, s nasledovným
programom:
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

26

Obchodný vestník 81/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2017

V Bratislave, dňa 21.04.2017
Ing.Anett Pirohár

K009317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Residency Intl. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 212 194
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2016 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Residency Intl. s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 44 212 194 (predtým APF DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Nezábudková 5, 821 01 Bratislava),
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 8K/5/2016, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal dňa 24.04.2017 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica, v celkovej výške 27.455,91 EUR, zapísanú do zoznamu pohľadávok pod poradovým
číslom 71, ktorá bola doručená dňa 21.04.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Bratislave, dňa 24.04.2017
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K009318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milica Danišíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merašice 96, 920 61 Merašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami
doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
·

pohľadávky veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35
792 752, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1: pohľadávka č. 1 v
celkovej sume 577,25 EUR; pohľadávka č. 2 v celkovej sume 790,60 EUR; pohľadávka č. 3 v celkovej
sume 1.003,51 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K009319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1969
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrová 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Jozef Križan,
nar. 31.08.1969, bytom Lieskovského 1297, 925 22 Veľké Úľany, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava, sp. zn. 36K/6/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na
ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Dunajskej Strede, dňa 24.04.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K009320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANDALUZIANA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 585 084
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2017S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25R/1/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

OPRAVA Zápisnice č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 13.04.2017!!!
V reštrukturalizačnom konaní dlžníka: ANDALUZIANA, s. r. o., so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
00 585 084, vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25R/1/2017, bola v Obchodnom vestníku č.
78/2017 zo dňa 24.04.2017 pod položkou K008964 omylom zverejnená chybná Zápisnica č. 1 zo zasadnutia
veriteľského výboru zo dňa 13.04.2017. Z uvedeného dôvodu JUDr. Erik Bilský, správca dlžníka
ANDALUZIANA, s. r. o. v reštrukturalizácii týmto zverejňuje opravenú Zápisnicu č. 1 zo zasadnutia
veriteľského výboru zo dňa 13.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica č. 1 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka: ANDALUZIANA, s. r. o.
so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 00 585 084
podľa ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „ZKR“)
Miesto konania: Pekárska 11, Trnava
Dátum konania: 13.04.2017
Začiatok konania: 11,55 hod.
Prítomní:

- JUDr. Erik Bilský, reštrukturalizačný správca a spracovateľ zápisnice
· členovia veriteľského výboru:
1. člen: Krasimír Sulev, Bratislava
Zastúpený: Ing. Andrej Hornáček
1.

člen: Kamil Pačes, Pataš
Zastúpený: Ing. Andrej Hornáček

1. Jaromír Bandík, Bratislava
Zastúpený: Ing. Andrej Hornáček

PROGRAM: 1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver
AD 1. Otvorenie
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr. Erik Bilský,
pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
AD 2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca dlžníka JUDr. Erik Bilský vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie o voľbe predsedu
veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
Krasimír Sulev, Bratislava

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

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné
UZNESENIE č. 01-VV- 25R/1/2017
Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3 v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského
výboru veriteľa Krasimír Sulev, Nitrianska 956/1, Bratislava.
AD. 3. Hlasovanie o predĺžení lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru o 60
dní.
Hlasovanie:
ZA:

3 veritelia – 3 hlasy

PROTI:

Nikto

ZDRŽAL SA:

Nikto

UZNESENIE č. 02-VV- 25R/1/2017
Veriteľský výbor schválil predĺženie lehoty na predloženie plánu o 60 dní v zmysle ustanovenia § 143 ZKR.
AD. 4. Rôzne
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali so správcom o ďalšom postupe v rámci
reštrukturalizačného konania, ako aj o spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.
AD 5. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ Krasimír Sulev, Nitrianska 956/1, Bratislava,
zastúpený Ing. Andrej Hornáček, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť
zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR
v Obchodnom vestníku.
V Trnave, 13.04.2017
.....................................................
predseda veriteľského výboru
Krasimír Sulev, Bratislava,
zastúpený Ing. Andrej Hornáček

K009321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM TRANS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56 / 0, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 273 031
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/34/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, úpadcu DREAM TRANS,s.r.o., IČO: 36 273 031, týmto v
zmysle ustanovenia § 28 odst. 3/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok boli do kancelárie správcu doručené prihlášky:
veriteľ: FEDRIGONI S.P.A, Verona, Taliansko, IČO: 01664630223, zastúpený: AK Antovszká, s.r.o., Bratislava,
ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 75.397,39 Eur. Uvedé pohľadávky boli v
prihlásenom rozsahu zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 07.04.2017.
veriteľ: OMV Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 00 604 381, zastúpený: AK
ECKER-KÁN&PARTNERS, s.r.o., Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v celkovej
sume 21 059,63 Eur. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
20.04.2017.
veriteľ: SR-Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, ktorou si veriteľ prihlásil nezabezpečenú pohľadávku v
celkovej sume 51 037,51 Eur. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 24.04.2017.

V Trnave 24.04.2017
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K009322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Györiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská ulica 42 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2016 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Counsil Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Alexandry Györiovej, nar.
16.10.1964, bydliskom Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza Slovenská republika (ďalej len "Úpadca"), Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22K/12/2016 zo dňa 15.03.2017, bol vyhlásený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22K/12/2016 zo dňa 15.03.2017, bol vyhlásený
konkurz na majetok Úpadcu a JUDr. Mária Bustinová, so sídlom správcovskej kancelárie Šrobárova 9, 914 51
Trenčianske Teplice, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 2017/56 zo dňa 21.03.2017. Dňom 22.03.2017 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Alexandra Györiová, born on 16.10.1964, resdiding at Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza,
Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupt“), I am obliged to inform you that with the resolution of the District
court Trenčín, No. 22K/12/2016 dated on 15th of March 2017 bancruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: Alexandra Györiová, born on 16.10.1964, resdiding at Šumperská 42/21, 971 01 Prievidza Slovak republic
and JUDr. Mária Bustinová, registered seat at Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovak Republic, was
appointed to the function of bankrupcty trustee. The abovement resolution was published in Commercial Bulletin of
Slovak republic No.: OV 2017/56 dated on 21st of March 2017. Bankrupcty was declared on 22nd of March 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bunkruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby sa na majetok
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).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall by
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bunkruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by resolution (§ 23 ods. 2 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 assets shall be alleged by an application ( § 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Mária Bustinová, so sídlom Šrobárova 9, 914 51
Trenčianske Teplice, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku na súd - Okresný súd Trenčín, Piaristická
27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Mária Bustinová, registered seat at
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic (§ 28 sec. 2 BRA).
The beginning of the period for registration of the claims to the bunkruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankrupcty in Commercial Bulletin ( § 199 sec. 9 second sentence
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 však byť uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 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 touchted; hecan be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as 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 registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
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).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfiment 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and termination of right the
same legal effects as an enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcom 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).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensure 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).
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 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 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).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa 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 or residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the
claim, d) rank of the claim settlement from the general bakruptcy assets, 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).
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).
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).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basic the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa prihláške rozdelí
podľa
právneho
dôvodu
vzniku
(§
29
ods.
4
ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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).
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 determinated 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje
(§
29
ods.
6
ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determins in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reason, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of non-monetary
claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with the residence or seat in Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by the publishing 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 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 person (§ 30
sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým mala byť uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno upraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom konania 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).
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 negociate the mater and to decide, if in respect to his
relation to the mater, 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 the consideration.; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3
Code of Civil Procedure).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Mária Bustinová, bankruptcy trustee
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K009323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Psotný - PE - PS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabinská 294/35, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 180 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22R/2/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Peter Psotný – PE - PS v reštrukturalizácii, Žabinská 294/35, 911 05 Trenčín, IČO: 33 180 130podľa
ustanovenia § 128 ods. 5 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 v aktuálnom znení

Miesto konania: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Dátum konania: 24.04.2017
Začiatok konania: 10:30 hod.

Prítomní:

- JUDr. Barbora Koncová, reštrukturalizačný správca, predseda zasadnutia a spracovateľ
zápisnice
- Peter Psotný, dlžník
- Veritelia, podľa Zoznamu prítomných členov veriteľského výboru, tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice,
ako jej príloha.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. VÚB banka, a.s.
2. Jozef Buday
3. SR - Daňový úrad Trenčín

Program:

l. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Žiadosť dlžníka podľa § 143 ZKR o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu
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reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní
4. Rôzne
5. Záver

Ad 1.)
Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal správca dlžníka JUDr.
Barbora Koncová, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení ZKR.

Ad 2.)
Správca dlžníka JUDr. Barbora Koncová vyzval prítomných členov veriteľského výboru na hlasovanie
o voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského
výboru veriteľa:
VÚB banka, a.s.

Hlasovanie:

Za:

2 veritelia – 2 hlasy (VÚB, a.s., SR – Daňový úrad Trenčín)

Proti:

1 veriteľ – 1 hlas (Jozef Buday)

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 01/04/17-VV

Veriteľský výbor volí s počtom hlasov 3, t. j. jednomyseľne v zmysle ustanovenia § 127 ods. 5 ZKR za
predsedu veriteľského výboru veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské
nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155.

Ad 3.)
V rámci uvedeného bodu dlžník v zmysle ustanovenia § 143 ZKR požiadal o predĺženie lehoty na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
o 60 dní, pričom svoju žiadosť odôvodnil krátkosťou zákonnej lehoty na jeho predloženie ako aj vhodnosťou
predĺženia z hľadiska prebiehajúcich ekonomických reštrukturalizačných opatrení a prebiehajúcich rokovaní
s novými potencionálnymi obchodnými partnermi. Následne veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o uvedenom
návrhu.

Hlasovanie:
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3 veritelia – 3 hlasy

Proti:

0
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Zdržal sa: 0 veriteľ

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 02/04/17-VV

Veriteľský výbor predlžuje na žiadosť dlžníka v zmysle ustanovenia § 143 ZKR lehotu na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom na predbežné schválenie veriteľskému výboru
o 60 dní.

Ad 4.)
V rámci uvedeného bodu členovia veriteľského výboru rokovali s dlžníkom a správcom o ďalšom postupe
v rámci reštrukturalizácie, ako aj spôsobe vzájomnej komunikácie veriteľského výboru, správcu a dlžníka.

Ad 5.)
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, veriteľ VÚB, a.s., ktorý prítomným poďakoval
za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatých uznesení zákonným
spôsobom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, dňa 24.04.2017

............................................................
predseda veriteľského výboru
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.............................................................
správca

K009324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAR - ELEKTRO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1746/74, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 943
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – dňom
27.04.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu STAR – ELEKTRO, s.r.o. vyhlasuje dňom 27.04.2017 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 168/2016 pod
značkou záznamu K020116 dňa 31.08.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 až por. č. 385 (ďalej len
„Predmet speňaženia“).
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia je odhadom vo výške 9.827,66 EUR.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len
„Pokyn“) za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor majetku. V prípade,
ak sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v druhom kole, správca vyhlási tretie kolo ponukového konania, resp.
ďalšie, až do speňaženia Predmetu speňaženia alebo udelenia nového záväzného pokynu príslušným orgánom.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
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Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 500,- EUR, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK62 0900 0000 0003 6445 2913, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 09.05.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Podmienkou pre podanie ponuky
v 2. kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 75 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku a túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca oznámi príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch
(3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod
podmienkou, že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu č.
účtu v tvare IBAN: SK62 0900 0000 0003 6445 2913, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., najneskôr ku dňu
podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR ako stojí a leží.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: trencin@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 09.05.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – STAR – ELEKTRO, s.r.o. – PREDAJ SÚBORU
HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.

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

K009325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olga Kellenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisu majetku podstát - všeobecná podstata
( evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona číslo
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov
)
P.
Označenie
č.

Celková
suma

Dlžník/hotovosť
získaná od

Mena Právny dôvod vzniku

Súpisová
Deň zápisu
hodnota majetku

1.

iná
majetková
28,22 €
hodnota

zostatok na osobnom účte úpadcu v ČSOB, úpadca
a.s.
Kellenbergerová

Olga

2.

iná
majetková
peňažná hotovosť úpadcu, vložená na účet úpadca
1 660,00 € EUR
hodnota
zriadený správcom
Kellenbergerová

Olga

3. pohľadávka

663,88 €

EUR

EUR

Pohľadávka OS TN – nespotrebovaný
Okresný súd Trenčín
preddavok zložený úpadcom na účet súdu

28,22 €

24.04.2017

1 660,00 €

24.04.2017

663,88 €

24.04.2017

Súpis majetku podstát ( všeobecná podstata ) vyhotovený ( v tomto znení ) v Trenčíne dňa: 24.04.2017
JUDr. Danica Birošová
správca konkurznej podstaty úpadcu : Olga Kellenbergerová
číslo konania : 40K/4/2017
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

K009326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Continental Building a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 410 376

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. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2016 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Tyko, správca majetku úpadcu Euro Continental Building a.s. v konkurze, sídlo: Zamarovská 37/200,
911 05 Trenčín, IČO: 46 410 376 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného
konania úpadcu doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok a následne boli pohľadávky zapísané
do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 712,88 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 570,49 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 519,57 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 500,04 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 529,68 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 270,12 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 539,55 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka s prihlásenou sumou: 265,33 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 674,21 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 254,52 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 254,80 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 23,- EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 39,20 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 58,80 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 58,80 EUR

Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 119,71 EUR

K009327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro Continental Building a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 37/200, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 410 376
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2016 S1333
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40K/21/2016
Súpis všeobecnej podstaty

1.
Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 8.922,66 EUR
Právny dôvod vzniku: Výkon prác, faktúra č. 1400009, splatná dňa 26.07.2014
Dlžník: FERZASTAV SK, s.r.o. v konkurze, sídlo: Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36 775 703
Súpisová hodnota: 874,44 EUR

2.
Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1.659,70 EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Dlžník: Okresný súd Trenčín, sídlo: Piaristická 27, 911 80 Trenčín
Súpisová hodnota: 1.659,70 EUR

K009328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrová 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Zsolt Gál, nar.
28.10.1971, bytom 936 01 Šahy, Nemocničná 833/6, prechodne bytom 935 81 Veľké Turovce, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 32K/6/2017 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 24.04.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K009329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.03.2017, spisová značka 31K/2/2017-45 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694,
956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 17.03.2017 v Obchodnom
vestníku SR č. 54/2017 pod číslom K005943 a nadobudlo právoplatnosť dňa 18.03.2017.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská
222A/694, 956 07 Veľké Ripňany, Slovenská republika, zmysle § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu.
Typ súpisovej položky: Finančné prostriedky

Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena

Výška vkladu

SK7975000000004024038386

Finančná hotovosť

Eur

1.660,- €

V Nitre, dňa 24.04.2017

Súpisová hodnota

1.660,- €

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K009330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Szederová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/2/2017 S1525
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca majetku úpadcu Iveta Szederová, nar. 05.10.1982, bytom Novozámocká cesta č.
354/10, Tvrdošovce, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese L. Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 h do 15,00 h.
Termín je potrebné dohodnúť
szaboova.spravca@gmail.com.

si

na

tel.č.

0948

097 397,

0915

741 258

alebo

V Nových Zámkoch dňa 24.04.2017
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JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K009331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Klimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I.
Všeobecná časť

Okresný súd Žilina uznesením č. k. 1K/5/2015 zo dňa 26. 04. 2016 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Mária
Klimová, nar. 15. 02. 1958, bytom Jamník 82, 033 01 Liptovský Hrádok (ďalej len „úpadca“) a ustanovil za správcu
konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, S1546, so sídlom Podzávoz 302, 022 01 Čadca (teraz ul. Slobody 43,
022 01 Čadca) (ďalej len „správca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2016 dňa 03. 05.
2016.

MAJETOK ÚPADCU:

V zákonom stanovenej lehote vyhotovil správca dňa 28. 12. 2015 súpis majetku v súlade s § 76 a nasl. ZKR, a to na
základe zoznamu majetku predloženého úpadcom, pričom súpis majetku všeobecnej podstaty pozostával z 19
súpisových zložiek majetku, a to nasledujúce:

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
p.
Súpisová
Popis majetku
č.
hodnota
Parcela registra „E“, Číslo LV: 713, Číslo parcely: 6803/1, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
1. Výmera: 3399, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/1272, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
60 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 778, Číslo parcely: 12444, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Katastrálne územie:
2. Malé Borové, Výmera: 60, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/6, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
100 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 709, Číslo parcely: 6796, Druh pozemku: Ostatné plochy, Katastrálne územie: Malé Borové,
3. Výmera: 104, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/1272, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
2 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 706, Číslo parcely: 6790, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
4. Výmera: 468, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/1536, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
10 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 704, Číslo parcely: 6795, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
5. Výmera: 216, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/768, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
8 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 704, Číslo parcely: 6798, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
6. Výmera: 180, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/768, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
7 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 704, Číslo parcely: 6806/1, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
7. Výmera: 27, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/768, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
1 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 701, Číslo parcely: 6732, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
8. Výmera: 991, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 11/384, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
57 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 700, Číslo parcely: 6728, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
9. Výmera: 286, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/384, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
22 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 700, Číslo parcely: 6730, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
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Parcela registra „E“, Číslo LV: 700, Číslo parcely: 6730, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
10. Výmera: 735, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/384, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
57 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 697, Číslo parcely: 6720, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
11. Výmera: 109, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/768, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
4 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 696, Číslo parcely: 6718/1, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
12. Výmera: 223, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 13/576, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
10 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 352, Číslo parcely: 6789, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
13. Výmera: 442, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 91/3072, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
26 EUR
Parcela registra „C“, Číslo LV: 168, Číslo parcely: 661, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Katastrálne územie:
14. Malé Borové, Výmera: 652, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/12, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
543 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 714, Číslo parcely: 6804/1, Druh pozemku: Orná pôda, Katastrálne územie: Malé Borové,
15. Výmera: 5, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/384, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika
0,50 EUR
Rodinný dom, Číslo LV: 31, Číslo parcely na ktorej stojí stavba: 663, Adresa spolu s orientačným číslom: Malé Borové 30,
Katastrálne územie: Malé Borové, Súpisné číslo: 30, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/6, Obec: Malé Borové, Štát:
16.
2000 EUR
Slovenská republika
Hospodárska budova, Číslo LV: 31, Číslo parcely na ktorej stojí stavba: 664, Adresa spolu s orientačným číslom: Malé
Borové 144, Katastrálne územie: Malé Borové, Súpisné číslo: 144, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/6, Obec: Malé Borové,
17. Štát: Slovenská republika
500 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 699, Číslo parcely: 6723/2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Katastrálne
18. územie: Malé Borové, Výmera: 92, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 17/192, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika 81 EUR
Parcela registra „E“, Číslo LV: 699, Číslo parcely: 6723/2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Katastrálne
19. územie: Malé Borové, Výmera: 92, Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 15/192, Obec: Malé Borové, Štát: Slovenská republika 72 EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 127/2016 zo dňa 01. 07. 2016.

Okresný súd Žilina vyplatil úpadcovi k rukám správcu nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu na základe uznesenia, a to vo výške 663,88 EUR, ktorý bol správcovi vyplatený
prostredníctvom učtárne Okresného súdu Žilina.

Listom zo dňa 11. 05. 2016 správca vyzval Sociálnu poisťovňu – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
na vykonávanie zrážok z príjmu úpadcu v súlade s § 276 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
v znení neskorších predpisov a zároveň Sociálnu poisťovňu – ústredie, ako platiteľa časti príjmu vyzval na
posielanie časti príjmu, ktorá je postihnuteľná výkonom rozhodnutia, priamo na konkurzný účet úpadcu.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca doplnil súpis všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné súpisové
zložky majetku:

Súpis majetku podstát úpadcu:
p.
č.

Súpisová
hodnota

Popis majetku

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
20. zrážka z príjmu úpadcu za 6/2016
390,15 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
21. zrážka z príjmu úpadcu za 07/2016
276,88 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
22. zrážka z príjmu úpadcu za 08/2016
78,03 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
23. zrážka z príjmu úpadcu za 09/2016
231,74 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, právny titul: nespotrebovaný
24.
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
663,88 EUR
25.

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
zrážka z príjmu úpadcu za 10-12/2016
351,06 EUR

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
26. zrážka z príjmu úpadcu za 1/2017
117,02 EUR
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
27. zrážka z príjmu úpadcu za 2/2017
117,02 EUR
28. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi, právny titul: výťažok z dražby
3075,14 EUR
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Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, právny titul:
29. zrážka z príjmu úpadcu za 3/2017
117,02 EUR

Doplnenia súpisov všeobecnej podstaty boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 193/2016 zo dňa 07. 10.
2016, OV 23/2017 zo dňa 02. 02. 2017, OV 65/2017 zo dňa 03. 04. 2017, OV 69/2017 zo dňa 07. 04. 2017.

Speňažovanie všeobecnej podstaty

Speňažovanie súpisu všeobecnej podstaty bolo vykonané správcom v súlade s § 91 ZKR a to:
- zabezpečením a prijímaním plnení z úpadcových peňažných pohľadávok, čím správca získal peňažné prostriedky
v celkovej výške 5.417,94 EUR.

Pohľadávky proti podstate

V súvislosti so správou a speňažovaním majetku vznikali počas konkurzu pohľadávky proti podstate, ktoré boli
priebežne uhrádzané (poštovné, bankové poplatky a iné hotové výdavky).

Po náležitom a odbornom preskúmaní vzniknutých a uplatňovaných pohľadávok proti podstate boli tieto priradené
k jednotlivým zložkám majetku zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v súlade s § 87 a násl. ZKR.

Dňa 23. 03. 2017 správa v zmysle § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením konečného rozvrhu z výťažku zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV 61/2017 zo dňa 28. 03. 2017.

Správca teda v priebehu konkurzu uhradil a zaradil k majetku všeobecnej podstaty nasledovné pohľadávky
proti podstate:
ZOZNAM POHĽADÁVOK PROTI VŠEOBECNEJ PODSTATE
poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate
§ 87 ods. 1
Paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov
písm. a) ZKR

suma

§ 87 ods. 1 Služby spojené s ukončením konkurzného konania (bankové poplatky, poštovné, poplatky za
písm. c) ZKR poukazovanie platieb)
50,00 €
§ 87 ods.
písm. c) ZKR
§ 87 ods.
písm. c) ZKR
§ 87 ods.
písm. c) ZKR
§ 87 ods.
písm. c) ZKR

1
1
1

uhradené neuhradené

663,88 € 663,88 € 00,00 €
0,00 €

50,00 €

Poštovné

58,55 €

0,00 €

58,55 €

Poplatky za vedenie konkurzného účtu úpadcu

58,84 €

58,84 €

0,00 €

Legalizácia osvedčenia pravosti podpisu

10,03 €

0,00 €

10,03 €

0,00 €

50,00 €

0,00 €

10,84 €

0,00 €

62,27 €

1 Náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania –
50,00 €
kancelárske potreby
Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. d) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
§ 87 ods. 1
poplatkoch v znení neskorších predpisov, t. j. súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zo
písm. a) ZKR
10,84 €
všeobecnej podstaty
§ 87 ods. 1
Cestovné náklady správcu
62,27 €
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Cestovné náklady správcu
62,27 €
písm. c) ZKR
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku zo mzdy, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., vo
83,95 €
písm. a) ZKR výške 5 %
§ 87 ods. 1 Odmena správcu z výťažku pohľadávky dedičstva, podľa § 17, ods. 2 vyhlášky č. 665/2005
153,56 €
písm. a) ZKR Z. z., vo výške 5 %
§ 87 ods. 1
Celková Odmena správcu z výťažku 237,51 €
písm. a) ZKR
1 201,92
SPOLU
€

0,00 €

62,27 €

0,00 €

83,95 €

0,00 €

153,56 €

722,72 € 479,20 €

Celková výška vzniknutých a priradených pohľadávok proti podstate činí sumu vo výške 4.216,02 €.

II.
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma čistého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty učená na uspokojovanie
nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 4.216,02 EUR. Táto suma vznikla po odpočítaní
pohľadávok proti podstate priradených a uspokojených z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.

Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov sme rozdelili medzi nezabezpečených veriteľov
nasledovným spôsobom:

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznané pohľadávky
Veriteľ
všeobecnej podstaty
1. PRO CIVITAS, s. r. o.
6 345,86 €
BENCONT INVESTMENTS, s.
2.
2 029,12 €
r. o.
3. Marián Greguš
3 523,25 €
4. Marta Ďurišová
1 392,54 €
5. Slovenská sporiteľňa, a. s.
15 877,61 €
6. EOS KSI Slovensko, s. r. o.
1 797,42 €
Private Capital Investments
7.
3 889,42 €
Limited
PROFI CREDIT Slovakia, s. r.
8.
1 996,66 €
o.

veriteľov

na

vyplatenie

zo pomer uspokojenia Suma na
(%)
(---- %)
17,22 %
725,99 €
5,51 %

232,14 €

9,56 %
3,78 %
43,08 %
4,88 %

403,08 €
159,31 €
1 816,47€
205,63 €

10,55 %

444,97 €

5,42 %

228,43€

uspokojenie

III.
Záver

V súlade s § 101 ods. 1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie predloženého
návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorá začne plynúť odo dňa
zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej
správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho
vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
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v Čadci dňa 24. 04. 2017

Imrich Šimulák, správca

K009332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvathová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbová 3054/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2017 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

1) Motorové vozidlo
Typ. súp. položky:hnuteľná vec
Popis:Nákl. motor. vozidlo IVECO (dodávka chladiarenská) UNIJET
65C15
FIAT AUTO S.P.A., ITA
Farba: modrá svetlá
EČ: ZA275CL
TP: PE301621
VIN: ZCFC65A0005372141
Dôvod zápisu: majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1000,-€
Umiestnenie:Parkovisko pred predajňou METRO, Prielohy 1, 010 07 Žilina
Stav: používané, opotrebované
Rok výroby: 01.01.2002
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2) Motorové vozidlo
Typ. súp. položky:hnuteľná vec
Popis:Nákl. motor. vozidlo – IVECO (dodávka chladiarenská)
35
COLD CAR S.R.L., ITA
Farba: žltá
EČ: ZA032CV
TP: PE301622
VIN: ZCFC3570002178124
Dôvod zápisu: majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1000,-€
Umiestnenie:Areál TEXTIL Žilina, a.s., Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina
Stav: používané, opotrebované
Rok výroby: 01.01.1996

3) Motorové vozidlo
Typ. súp. položky:hnuteľná vec
Popis:Nákl. motor. vozidlo – IVECO (dodávka chladiarenská)
35.10
COLD CAR S.R.L., ITA
Farba: žltá
EČ: ZA264BD
TP: PE301619
VIN: ZCFC3570002177448
Dôvod zápisu: majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1000,-€
Umiestnenie:Areál TEXTIL Žilina, a.s., Hviezdoslavova 48, 010 67 Žilina
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Stav: používané, opotrebované
Rok výroby: 01.01.1996

4) Motorové vozidlo
Typ. súp. položky:hnuteľná vec
Popis:Osob. motor. vozidlo – AUDI Q7
AUDI Q7
AUDI AG, DEU
Farba: čierna metalíza
EČ: ZA500EI
TP: PB515104
VIN: WAUZZZ4L87D002858
Dôvod zápisu: majetok úpadcu patriaci do konkurznej podstaty
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 8.000,-€
Umiestnenie:Zadržané správcom
Stav: používané, opotrebované
Rok výroby: 13.03.2006

K009333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
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Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom-§ 72, ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota: 203,37 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K009334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Štefan Straka, správca úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar. 15.02.1969, trvale bytom Za traťou 606/4, 031 04
Liptovsý Mikuláš, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý možu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, IBAN: SK 60 1100 0000 0030 1108 6907. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie
pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,00 EUr s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia je súčasťou všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajuci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Štefan Straka, správca

K009335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jarmila Vojkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/1/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/1/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Bc. Jarmila Vojkovičová, nar.
15.02.1969, bytom Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, zvoláva v súlade s § 34 ZKR 1. schôdzu veriteľov,
ktorá sa uskutočni dňa 8.6.2017 o 9.00 hod. v sídle kancelárie správcu: Na stanicu16, 010 09 Žilina, 2. poschodie.
Program 1. schôdze veriteľov:
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1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácií, ktorá sa uskutoční od 8,45 hod veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny
výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie resp. poverenie na zastupovanie a
doklad totožnosti.
Ing. Šterfan Straka, správca

K009336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hacsi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1181/48, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2015 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Hacsi, nar. 24.07.1982, bytom Mierová
1181/48, 982 01 Tornaľa, č.k. 2K/6/2015 v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z.o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v úradných hodinách v kancelárii správcu.
Ing. Ladislav Kokavec, správca
V Lučenci, dňa 24.04.2017

K009337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER, s miestom
podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 52, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
SPRAVBYT, s.r.o., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 13, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 647 669 - v celkovej prihlásenej
sume pohľadávky vo výške 312 Eur.
KASATKIN Recovery, k.s.,správca

K009338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER, s miestom
podnikania Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 52, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155 - v celkovej prihlásenej sume pohľadávky vo výške 21.197,49 Eur.
KASATKIN Recovery, k.s.,správca

K009339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JPZ s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 702/37A, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 271 964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 27.04.2017
Predmet speňaženia:
Správca úpadcu JPZ s.r.o. „v konkurze“ vyhlasuje dňom 27.04.2017 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu prvé kolo ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 54/2016 pod značkou záznamu K006095 dňa 18.03.2016 pod jednou súpisovou
položkou majetku por. č. 15.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor pohľadávok úpadcu:
Por. Číslo
č.
faktúry:

Dátum
vzniku:

Dátum
splatnosti:

Dlžník:
so sídlom Bottova 1, 962

Výška
pohľadávky

Súpisová
hodnota
mena):

130,48 €

130,48 €

384,67 €

384,67 €

1

150100318 31.3.2015

14.4.2015

AGROSEV, spol. s.r.o.,
12 Detva, IČO: 36 033 499

2

150100760 10.8.2015

9.9.2015

C.K., spol. s.r.o.,
so
Kozačeka 8, 960 01 Zvolen, IČO: 31 646 581

3

130100536 28.4.2013

28.4.2013

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
401,32 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

4

130100601 12.5.2013

12.5.2013

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
8 868,54 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

5

130100895 10.7.2013

10.7.2013

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
2 973,54 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

6

130101269 28.10.2013

28.10.2013

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
4 499,56 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

7

130101455 8.12.2013

8.12.2013

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
3 579,71 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

8

140100024 13.1.2014

13.1.2014

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
6 254,10 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

9

140100115 4.2.2014

4.2.2014

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
4 091,14 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

10

140100361 31.3.2014

31.3.2014

Gabriel Csöz v konkurze, Trstice č. 522, 925 42 Trstice,
5 742,90 €
IČO: 32 362 242

1,00 €

11

150100398 21.4.2015

5.5.2015

Chránené bývanie
Pstruša

a

chránené

dielne,

BETONIKA,

84,58 €

84,58 €

12

150100549 5.6.2015

19.6.2015

Chránené bývanie
Pstruša

a

chránené

dielne,

BETONIKA,

76,25 €

76,25 €

13

140100053 20.1.2014

3.2.2014

14

140100099 31.1.2014

14.2.2014

JAVERO s.r.o. (spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
6,97 €
nástupca REGARCH, s.r.o.)

2,09 €

15

140101100 20.9.2014

4.10.2014

KNK zamac, výrobné družstvo, so sídlom Huta 100/28,
18,06 €
976 55 Ľubietová, IČO: 47 209 542

5,42 €

sídlom

JAVERO s.r.o. (spoločnosť zaniknutá zlúčením, právny
nástupca
REGARCH,
s.r.o.) 168,64 €

50,59 €
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16

140101199 10.10.2014

24.10.2014

KNK zamac, výrobné družstvo, so sídlom Huta 100/28,
40,69 €
976 55 Ľubietová, IČO: 47 209 542

12,21 €

17

150100494 23.5.2015

31.5.2015

KRE-BUSZ PLUSZ KFT.

8 316,00 €

18

140100722 19.6.2014

3.7.2014

LY-agri PLUS, s.r.o., so sídlom Mošovce 265, 038 21
134,82 €
Mošovce, IČO: 44 991 665

40,45 €

19

140100772 1.7.2014

15.7.2014

LY-agri PLUS, s.r.o., so sídlom Mošovce 265, 038 21
273,60 €
Mošovce, IČO: 44 991 665

82,08 €

20

140101369 8.12.2014

22.12.2014

Magyar Zoldség Kft

4 320,00 €

1 296,00 €

21

140101136 30.9.2014

14.10.2014

Reštaurácia BIELY DOM, Imrich Ostrihoň, Hriňová

60,98 €

18,29 €

22

140100159 11.2.2014

16.2.2014

SL Active, s.r.o., so sídlom Sokolská 85, 960 01 Zvolen,
300,00 €
IČO: 46 052 194

90,00 €

23

150100015 10.1.2015

24.1.2015

Vargas Fruit Kft

4 383,40 €

1 753,36 €

24

150100345 8.4.2015

22.4.2015

Vladimír Michálek

91,50 €

91,50 €

25

150100537 2.6.2015

16.6.2015

Vladimír Michálek

60,00 €

60,00 €

26

150100544 4.6.2015

18.6.2015

Vladimír Michálek

240,00 €

240,00 €

27

150100699 13.7.2015

27.7.2015

Vladimír Michálek

157,50 €

157,50 €

28

150100788 1.10.2015

15.10.2015

Vodafix, s.r.o., so sídlom Boroviny - Krvavník 894/14, 962
720,00 €
01 Zvolenská Slatina, IČO: 36 049 620

720,00 €

29

140101133 30.9.2014

14.10.2014

ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o., so sídlom Kremnická 24, 851 01
123,88 €
Bratislava, IČO: 35 967 641

37,16 €

30

140101074 17.9.2014

1.10.2014

ZANON, s.r.o.,
so sídlom 29. augusta 36/C,
81,92 €
811 09 Bratislava, IČO: 36 611 875

24,58 €

8 316,00 €

(ďalej spolu pohľadávky uvedené vyššie pod por. č. 1 až por. č. 30. ako „Predmet speňaženia“).
Listom zo dňa 21.03.2017 zabezpečený veriteľ ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie
Predmetu speňaženia.
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) o postúpení pohľadávky.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a na internetovom
portáli správcu www.irkr.sk.
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Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na č. +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na ponúknutú
odplatu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 09.05.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok odplaty za Predmet speňaženia a/alebo (b) uzavrieť
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená zabezpečeným veriteľom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa predloženia žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu do dňa vyhlásenia
ponukového konania na speňaženie Predmetu speňaženia dôjde k zaplateniu niektorej z pohľadávok uvedených
pod por. č. 1 až por. č. 30 tvoriacej Predmet speňaženia, táto už nebude predmetom speňaženia v ponukovom
konaní, resp. nebude predmetom speňaženia v rozsahu, v akom zanikne splnením.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy dôjde k zaplateniu
niektorej z pohľadávok uvedených pod por. č. 1 až por. č. 30 tvoriacich Predmet speňaženia, uspokojené
pohľadávky už nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť oznámi víťaznému záujemcovi
najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy. Víťazný záujemca môže
z uvedeného dôvodu odmietnuť uzatvorenie zmluvy.

Odplata za postúpenie pohľadávok (Predmetu speňaženia)
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia. Správca je
povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti je odmietnutia a túto predložiť zabezpečenému veriteľovi
na schválenie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare: IBAN: SK73 1111 0000 0010 9927
0020, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len
„Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca predloží zabezpečenému veriteľovi víťaznú ponuku
na schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Zabezpečený veriteľ
schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom.
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Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Predmet speňaženia.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom je správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli zabezpečený veriteľ, správca vyzve
na uzatvorenie zmluvy pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to
v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového
konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcej vete alebo v lehote
stanovenej správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo
ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo mailom na: zilina@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 10 kalendárnych dní do 16:00 hod. odo dňa vyhlásenia ponukového konania, t. j.
do dňa 09.05.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom
„PONUKOVÉ KONANIE – JPZ s.r.o. „v konkurze“ – PREDAJ SÚBORU POHĽADÁVOK“. Na ponuku, ktorá nebude
spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K009340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K58/2013-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K58/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 vo výške 63,76
EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 63,76 EUR

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac február 2017 vo výške 63,52
EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 63,52 EUR
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Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac marec 2017 vo výške 63,52
EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 63,52 EUR

V Hnúšti, 24. apríla 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K009341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladislav Dratva - ZPaR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626/5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 989 676
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2010 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú zložku
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladislav Dratva-ZPaR s miestom podnikania Paseka
626/5, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO : 10 989 676 týmto oznamuje, že v zmysle Záväzného pokynu
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. zo dňa 18.04.2017 opätovne zapisuje do súpisu majetku
oddelenej podstaty majetok vylúčený zo súpisu majetku publikáciou v Obchodnom vestníku č. 13/2013 zo dňa
18.01.2013.
Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2053, katastrálne územie Nižná Šuňava, okres Poprad, podiel
163/150752, súpisová zložka majetku č. 3/O v súpisovej hodnote 571,62 Eur.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 24.04.2017

K009342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BVD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3501/71, 985 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 785 361
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., reštrukturalizačný správca dlžníka BVD s.r.o., Partizánska cesta 3501/71,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 785 361 oznamuje účastníkom konania, že podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 785 361 oznamuje účastníkom konania, že podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 13.06.2017 (t.j. v utorok) v priestoroch Hotela ARCADE , Námestie SNP 5, 974 01 Banská Bystrica,
Slovensko.
Prezentácia sa uskutoční od 10:30 hod. Začiatok schôdze o 11:00 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Otvorenie;
2. Voľba veriteľského výboru;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, štatutári právnických osôb výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace a doklad
totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa pokiaľ tieto už nie
sú súčasťou podaných prihlášok a doklad totožnosti.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
reštrukturalizačný správca dlžníka

K009343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Božena Tomíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 221, 96252 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty úpadcu Božena Tomíková, nar. 25.08.1949 bytom: 221, 962 52 Cerovo, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4K/5/2017, týmto zvoláva podľa ust. § 34 ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR") prvú schôdzu veriteľov
na deň 02.06.2017 o 09.00 hod., na adrese kancelárie správcu, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze,
2. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR, 3. Voľba jedného zástupcu veriteľov podľa § 107 ZKR, 4.
Záver.
Prezentácia: od 8.30 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena
štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento predloží plnú moc s
dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej moci, môže
správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa, inak sa
na ňu nemusí prihliadať.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
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K009344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELITECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 553 701
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H.Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1R/6/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/6/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu ELITECH, s.r.o. so sídlom
M.M. Hodžu 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 553 701, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 24.4.2017 do zoznamu pohľadávok nezabezpečené
pohľadávky veriteľa: MIROD, s.r.o., Hurbanova 32, Žilina, IČO: 36 399 396 v celkovej sume prihlásenej
pohľadávky: 31.120,82 EUR.

Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom A1,A2,A3.

Veľký Krtíš, 24.4.2017

K009345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Škrab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/77/2015S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/77/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie prihlášky veriteľa do zoznamu pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty
JUDr. Daniel Fink, správca úpadcu: Róbert Škrab, nar. 24.10.1982, bytom Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1K/77/2015 týmto v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásenú
pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: Secapital
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pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: Secapital
S.á.r.L., rue du Laboratoire 9, Lucemburk, Luxembursko, IČO: B 108305. Celková prihlásená suma 2.833,02 Eur.
V Humennom dňa 13.04.2017
JUDr. Daniel Fink, správca

K009346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ANPRESS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorlická 9, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 689 809
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu : ANPRESS, s.r.o. so sídlom Gorliská 9, 085 01 Bardejov, IČO : 31 689
809, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR , 2. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu vo
Vranove n.T., ul. Dobrianskeho 1651, 1. poschodie,dňa 17.05.2017 o 9.30 hod.

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov § 107 ods.2 ZKR
3. Rôzne

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K009347
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
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

63

Obchodný vestník 81/2017
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 27.04.2017

Okresný súd Prešov
2K/1/2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 vo výške 123,12 Eur, za mesiac február
2017 vo výške 119,03 Eur a za mesiac marec 2017 vo výške 127,34 Eur; spolu vo výške 369,49 Eur.
Súpisová hodnota: 369,49 Eur.
V Prešove, dňa 24.04.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K009348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Jušíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 18/1075, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/43/2015 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 vo výške 397,32 Eur, za mesiac február
2017 vo výške 330,69 Eur a za mesiac marec 2017 vo výške 325,59 Eur; spolu vo výške 1 053,60 Eur.
Súpisová hodnota: 1 053,60 Eur.
V Prešove, dňa 24.04.2017
JUDr. Ján Surma, správca

K009349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Sabolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kopaninou 3/864, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2016 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac január 2017 vo výške 74,00 Eur, za mesiac február
2017 vo výške 76,00 Eur a za mesiac marec 2017 vo výške 84,00 Eur; spolu vo výške 234,00 Eur.
Súpisová hodnota: 234,00 Eur.
V Prešove, dňa 24.04.2017
JUDr. Ján Surma, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čabala Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

31.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
250,- Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
24.04.2017

K009351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák
‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001, v zmysle § 76 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa 08.02.2017 zistený majetok –
pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov
Právny dôvod zápisu: Uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 4K/40/2016 zo dňa 31.01.2017 - nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v celkovej výške 464,72 EUR
Súpisová hodnota majetku: 464,72 EUR
JUDr. Marián Novikmec, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1k/55/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO:
36 482 510 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa
08.04.2017 zistený majetok – pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov
Právny dôvod zápisu: Uznesenie Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 1K/55/2013 zo dňa 03.04.2017 - nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v celkovej výške 1.659,70 EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.659,70 EUR
JUDr. Marián Novikmec, správca

K009353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giuseppe Colpani
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 845/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Giuseppe Colpani, nar. 17.08.1966, bytom Levočská 845/13, 058 01
Poprad, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice oznamuje v súlade s ustanovením § 28 odsek 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená prihláška veriteľa:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/A, Bratislava, IČO: 35 815 256 v celkovej
prihlásenej sume 190,31 EUR.
V Košiciach dňa 24.4.2017
Mgr. Peter Žoldoš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K009354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Maroš Škorec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čermeľská cesta 47/A, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1972
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/72/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/72/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, so sídlom správcovskej
kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S1752, správca úpadcu: Ing. Maroš Škorec, nar. 02.06.1972, bytom Čermeľská cesta 47/A,
040 01 Košice týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Por.
Suma
Mena Právny dôvod vzniku
č.
1.

18.901,63 Eur

Zmluva o pôžičke

2.

75.261,00 Eur

Zmluva o pôžičke

3.

63.280,00 Eur

4.

53.050,00 Eur

Hodnota
majetku
Nova Energia a.s., Jantárová 30, 18.901,63
Košice, IČO: 45 958 335
eur
Meno a priezvisko/názov dlžníka

SKY Reality s.r.o., Jantárová 30, 75.261,00
Košice, IČO: 36 590 533
eur
YORDAN s.r.o., Čučmianska dlhá 63.280,00
Zmluva o pôžičke
1619/21, Rožňava, IČO: 36 209 163 eur
neuhradená odplata za PKP drink, s.r.o., Rúbanisko II/72, 53.050,00
postúpenie pohľadávky Lučenec, IČO: 36 629 634
eur

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa §
24.04.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa §
24.04.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa §
24.04.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa §
24.04.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR

Cenný papier
Por. Druh
Počet
Menovitá
Forma CP
Mena
č.
CP
CP
hodnota
5.
6.

cenný
papier
meno
cenný
akcie papier
meno
iný
druh

8.
9.

Emitent

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu

na 1 ks

Eur

331,94 eur

SK4110002413

Fond národného
majetok úpadcu podľa §
331,94 eur
24.04.2017
majetku SR
67 ods. 1 písm. a) ZKR

na 1 ks

Eur

250,00 eur

SK1110016310

Nova
a.s.

iná majetková hodnota
Por.
Popis
Obchodné meno
č.
7.

ISIN

Verejný register

Obchodný
obchodný podiel RAMON s.r.o., Jantárová 30,
Okresného
v spoločnosti
Košice, IČO: 31 697 631
Košice I
KaMa
–
MUSIC
s.r.o., Obchodný
obchodný podiel
Rusovská cesta 7, Bratislava, Okresného
v spoločnosti
IČO: 44 213 565
Bratislava I
Obchodný
vyrovnací podiel Alžbetina s.r.o., Jantárova 30,
Okresného
v spoločnosti
Košice, IČO: 44 401 001
Košice I

Energia

Podiel
úpadcu

register
súdu 1/1
register
súdu 1/2
register
súdu 1/1

0,00 eur

majetok úpadcu podľa §
24.04.2017
67 ods. 1 písm. a) ZKR

Hodnota
majetku

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa
165.970,00
§ 67 ods. 1 písm. a) 24.04.2017
eur
ZKR
majetok úpadcu podľa
6.638,76 eur § 67 ods. 1 písm. a) 24.04.2017
ZKR
majetok úpadcu podľa
167.971,25
§ 67 ods. 1 písm. a) 24.04.2017
eur
ZKR

V Košiciach, dňa 24.04.2017
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K009355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 02.02.2016, sp.zn.: 26K/71/2015, ktoré bolo uverejnené v OV č.
25/2016 dňa 08.02.2016 vyhlásil Okresný súd Košice I konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ľubomír Záboj, narodený
01.05.1955, bytom: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Lukáša Michaľova,
so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, 040 01 Košice, zn. správcu S1790.
Správca zostaví podľa § 97 ZKR rozvrh z oddelenej podstaty po speňažení majetku oddelenej podstaty. Správca
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu.
V konkurznom konaní nie sú vedené žiadne spory o určenie pohľadávok alebo spory, ktorými by bol dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, ktorý by mal brániť zostaveniu rozvrhu z oddelenej podstaty alebo pri ktorom by mali
byť uschované výťažky na sporné pohľadávky.
V Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa 21.03.2017 bol uverejnený zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
Po uplynutí lehoty na námietky správca vyhotovil nasledujúci návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty:
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný
v Obchodnom vestníku č. 64/2016 zo dňa 05.04.2016.
Zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. uložila správcovi záväzným pokynom speňažovanie nehnuteľného
majetku formou dražby. Nehnuteľný majetok bol vydražený v treťom kole dražby za sumu 136.500 €. Súpisová
hodnota nehnuteľného majetku bola: 194.800,82 €.
Zabezpečený veriteľ si prihlásil zabezpečenú pohľadávku vo výške 179.804,17 €.
V tabuľke č. 1 je uvedený majetok, ktorý bol zapísaný do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s. a výška jeho speňaženia.

Oddelená podstata
Majetok popis

Súpisová hodnota

Speňaženie

Deň zápisu

OV

Dom - súp.č. 193 k.ú. Nováčany

186 577,50 €

136 500,00 €

5.4.2016

64/2016

Parcela 506/6 k.ú. Nováčany

1 400,15 €

5.4.2016

64/2016

Parcela 506/66 k.ú. Nováčany

2 759,32 €

5.4.2016

64/2016

Parcela 506/68 k.ú. Nováčany

1 318,19 €

5.4.2016

64/2016

Parcela 506/73 k.ú. Nováčany

2 745,66 €

5.4.2016

64/2016

SPOLU

194 800,82 €

136 500,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V tabuľke č. 2 sú uvedené pohľadávky proti podstate týkajúce sa oddelenej podstaty.
Veriteľ

Právny dôvod

Čas vzniku pohľadávky Celá suma v € Rozsah uspokojenia Deň úhrady Podstata

Správca

Cestovné Nováčany

29.2.2016

Správca

Paušálna odmena - pomerná časť 3.6.2016

Správca

Overenie podpisu

Správca
Správca

11,84 €

neuhradené

oddelená

639,16 €

neuhradené

oddelená

2.8.2016

3,00 €

neuhradené

oddelená

Cestovné Nováčany

30.8.2016

10,82 €

neuhradené

oddelená

Cestovné Nováčany

31.8.2016

10,82 €

neuhradené

oddelená

Správca

Cestovné Nováčany

7.9.2016

10,82 €

neuhradené

oddelená

Správca

Overenie podpisu

9.11.2016

5,26 €

neuhradené

oddelená

Správca

Overenie podpisu

18.11.2016

7,50 €

neuhradené

oddelená

Správca

Overenie podpisu

25.1.2017

4,50 €

neuhradené

oddelená

Platiť sa oplatí s.r.o. náklady dražby

24.2.2017

1 922,57 €

uhradené

14.3.2017

oddelená

Platiť sa oplatí s.r.o. odmena dražobníka

24.2.2017

4 855,86 €

uhradené

14.3.2017

oddelená

Medzisúčet

7 482,15 €

Súd

súdny poplatok

Správca

Odmena zo speňaženia

273,00 €
15 850,92 €

SPOLU

neuhradené

oddelená

23 606,07 €

V tabuľke č. 3 je uvedená odmena správcu (paušálna a zo speňaženia) s rozdelením na všeobecnú a oddelenú
podstatu
Odmena správcu
paušál pomer oddelená

639,16 €

paušál pomer všeobecná

24,72 €

predaj oddelená

15 850,92 €

predaj hnuteľné

52,65 €

predaj zrážky

115,68 €

Odmena správcu spolu

16 683,13 €

V tabuľke č. 4 je uvedená výška speňaženého majetku, výška pohľadávok proti podstate, a výťažok určený pre
rozdelenie v oddelenej podstate.
Výťažok pre oddelenú podstatu
Speňažená suma

136 500,00 €

Náklady

23 606,07 €

Výťažok

112 893,93 €

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU Z ODDELENEJ PODSTATY
Po odpočítaní všetkých pohľadávok proti podstate je v oddelenej podstate čistý výťažok vo výške 112.893,93 €.
ROZVRH
Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova č. 48, Bratislava, IČO: 00151653 si prihlásila zabezpečenú
pohľadávku v celkovej výške 179.804,17 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ bude uspokojený vo výške 112.893,93 €.
Poučenie:
Správca určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty 15 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

K009356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Záboj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 193, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/71/2015 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/71/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 02.02.2016, sp.zn.: 26K/71/2015, ktoré bolo uverejnené v OV č.
25/2016 dňa 08.02.2016 vyhlásil Okresný súd Košice I konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ľubomír Záboj, narodený
01.05.1955, bytom: Nováčany č. 193, 044 21 Nováčany a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Lukáša Michaľova,
so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, 040 01 Košice, zn. správcu S1790.
Správca zostaví podľa § 98 ZKR rozvrh zo všeobecnej podstaty po speňažení majetku všeobecnej podstaty.
Správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu.
V konkurznom konaní nie sú vedené žiadne spory o určenie pohľadávok alebo spory, ktorými by bol dotknutý
majetok podliehajúci konkurzu, ktorý by mal brániť zostaveniu rozvrhu z všeobecnej podstaty alebo pri ktorom by
mali byť uschované výťažky na sporné pohľadávky.
V Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa 21.03.2017 bol uverejnený zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
Po uplynutí lehoty na námietky správca vyhotovil nasledujúci návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty:
Popis speňaženia majetku úpadcu
Úpadca bol ku dňu vyhlásenia konkurzu vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný
v Obchodnom vestníku č. 64/2016 zo dňa 05.04.2016.
Popis speňaženia:
Hnuteľný majetok bol speňažovaný v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov čiastočne priamym predajom
a čiastočne predajom v ... ponukovom kole. Celkový výška speňaženého hnuteľného majetku je 350 €.
Obchodný podiel v spoločnosti Zaboj s.r.o. bol speňažený v prvom ponukovom kole za 10 €.
Správca vykonával úpadcovi zrážky zo mzdy v celkovej výške 4 264,94 €.

V tabuľke č. 1 je uvedený majetok, ktorý bol zapísaný do všeobecnej podstaty a výška jeho speňaženia.
Všeobecná podstata - hnuteľné veci
Vstavané skrine v šatníku, čerešňa

50,00 €

50,00 €

5.4.2016

64/2016

Koberec v detskej izbe

5,00 €

5,00 €

5.4.2016

64/2016

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

30,00 €

30,00 €

5.4.2016

64/2016

Vonkajšia oceľová lavička kombinovaná s drevom

15,00 €

15,00 €

5.4.2016

64/2016

biela kuchynská linka

300,00 €

240,00 €

5.4.2016

64/2016

veľké hnedé črepníky

9,00 €

5.4.2016

64/2016

kožená krémová sedacia súprava

150,00 €

5.4.2016

64/2016

sklenená váza okrúhla, vysoká

5,00 €

5.4.2016

64/2016

sklenená váza, stredná, hranatá

4,00 €

5.4.2016

64/2016

obraz v kuchyni cca 1mx1m

20,00 €

5.4.2016

64/2016

malý obraz

5,00 €

5.4.2016

64/2016

oranžové skrine v detskej izbe

20,00 €

5.4.2016

64/2016

detská posteľ

20,00 €

5.4.2016

64/2016

vonkajšia fontána

30,00 €

5.4.2016

64/2016

2x socha pri jazierku (žena a bocian)

100,00 €

5.4.2016

64/2016

vonkajšie črepníky

12,00 €

5.4.2016

64/2016

črepníkové truhlíky

4,00 €

5.4.2016

64/2016

2.9.2016

169/2016

obchodný podiel

6 696,00 €

SPOLU

10,00 €
350,00 €

V tabuľke č. 2 sú uvedené vykonané zrážky zo mzdy úpadcu:
Všeobecná podstata - zrážky zo mzdy
zrážky z dôchodku marec 2016

656,12 €

zrážky z dôchodku apríl 2016

328,06 €

zostatok na účte

0,16 €

zrážky z dôchodku máj 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku jún 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku júl 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku august 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku september 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku október 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku november 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku december 2016

328,06 €

zrážky z dôchodku január 2017

328,06 €

zrážky z dôchodku február 2017

328,06 €

Zrážky z dôchodku spolu

4 264,94 €

V tabuľke č. 3 sú uvedené pohľadávky proti podstate týkajúce sa všeobecnej podstaty.

Veriteľ

Právny dôvod

Čas vzniku pohľadávky

Celá suma v € Rozsah uspokojenia Deň úhrady Podstata

SlSp

Súčinnosť

15.2.2016

Správca

Poštovné

9.2.2016

9,20 € neuhradené

všeobecná

Správca

Poštovné

24.2.2016

1,15 € neuhradené

všeobecná

Správca

Poštovné

29.2.2016

1,15 € neuhradené

všeobecná

Správca

Poštovné

27.4.2016

2,30 € neuhradené

všeobecná

24,00 € uhradené

5.4.2016
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Záboj maloletý výživné marec 2016

15.3.2016

150,00 € uhradené

15.6.2016

všeobecná

Záboj maloletý výživné apríl 2016

15.4.2016

150,00 € uhradené

15.6.2016

všeobecná

Záboj maloletý výživné máj 2016

15.5.2016

150,00 € uhradené

15.6.2016

všeobecná

Správca

Poštovné

16.5.2016

1,15 € neuhradené

všeobecná

Správca

Paušálna odmena - pomerná časť

3.6.2016

24,72 € neuhradené

všeobecná

Správca

Poštovné

27.6.2016

1,15 € neuhradené

všeobecná

Správca

Poštovné

4.7.2016

Záboj maloletý výživné jún 2016

30.6.2016

Správca

27.7.2016

Kancelárske potreby

Záboj maloletý výživné júl 2016

31.7.2016

Správca

2.8.2016

Poštovné

2,30 € neuhradené
150,00 € uhradené

všeobecná
13.7.2016

77,13 € neuhradené
150,00 € uhradené

všeobecná
všeobecná

1.8.2016

1,30 € neuhradené

všeobecná
všeobecná

Záboj maloletý výživné august 2016

31.8.2016

150,00 € uhradené

5.9.2016

Záboj maloletý výživné september 2016

30.9.2016

150,00 € uhradené

11.10.2016 všeobecná

Správca

21.10.2016

Poštovné

1,25 € neuhradené
150,00 € uhradené

všeobecná

všeobecná

Záboj maloletý výživné október 2016

31.10.2016

Správca

Poštovné

4.11.2016

1,70 € neuhradené

2.11.2016

všeobecná
všeobecná

Správca

Poštovné

9.11.2016

1,40 € neuhradené

všeobecná

Záboj maloletý výživné november 2016

30.11.2016

150,00 € uhradené

1.12.2016

všeobecná

Záboj maloletý výživné december 2016

31.12.2016

150,00 € uhradené

3.1.2017

všeobecná

Správca

26.1.2017

Poštovné

Záboj maloletý výživné január 2017

31.1.2017

Záboj maloletý výživné február 2017

28.2.2017

1,40 € neuhradené

Medzisúčet

všeobecná

150,00 € uhradené

6.2.2017

všeobecná

150,00 € uhradené

1.3.2017

všeobecná

1 951,30 €

Súd

súdny poplatok

Správca

Odmena zo speňaženia

10,56 €
168,33 € neuhradené

SPOLU

všeobecná

2 130,19 €

V tabuľke č. 4 je uvedená odmena správcu (paušálna a zo speňaženia) s rozdelením na všeobecnú a oddelenú
podstatu
Odmena správcu
paušál pomer oddelená

639,16 €

paušál pomer všeobecná

24,72 €

predaj oddelená

15 850,92 €

predaj hnuteľné

52,65 €

predaj zrážky

115,68 €

Odmena správcu spolu

16 683,13 €

V tabuľke č. 5 je uvedená výška speňaženého majetku, výška pohľadávok proti podstate, a výťažok určený pre
rozdelenie v oddelenej podstate.

Výťažok pre všeobecnú podstatu
Speňažená suma

5 278,82 €
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Náklady

2 130,19 €

Výťažok

3 148,63 €

NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
Po odpočítaní všetkých pohľadávok proti podstate je čistý výťažok vo všeobecnej podstate vo výške 3.148,63 €.
ROZVRH
Poradie

Veriteľ

prihlásená suma

zabezpečenie

uznaná suma

výťažok

1

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

195,44 €

nie

195,44 €

2,91 €

2

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

97,91 €

nie

97,91 €

1,46 €

3

Bayerová Miriam

355,00 €

nie

355,00 €

5,29 €

4

Consumer Finance Holding, a.s.

21 708,98 €

nie

21 708,98 €

323,64 €

5

Consumer Finance Holding, a.s.

114,77 €

nie

114,77 €

1,71 €

6

Consumer Finance Holding, a.s.

3 644,23 €

nie

3 644,23 €

54,33 €

7

Consumer Finance Holding, a.s.

40,40 €

nie

40,40 €

0,60 €

8

Consumer Finance Holding, a.s.

4 773,40 €

nie

4 773,40 €

71,16 €

9

Consumer Finance Holding, a.s.

85,42 €

nie

85,42 €

1,27 €

10

Československá obchodná banka, a.s.

10 487,63 €

nie

10 487,63 €

156,35 €

11

Československá obchodná banka, a.s.

1 638,33 €

nie

1 638,33 €

24,42 €

12

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s.

9 387,53 €

nie

9 387,53 €

139,95 €

13

Peková Viktória

1 100,00 €

nie

1 100,00 €

16,40 €

14

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

8 097,18 €

nie

8 097,18 €

120,71 €

15

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

1 570,13 €

nie

1 570,13 €

23,41 €

16

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

33 201,45 €

nie

33 201,45 €

494,97 €

17

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

1 473,72 €

nie

1 473,72 €

21,97 €

18

Slovenská sporiteľňa, a.s.

179 804,17 €

áno

66 910,24 €

997,49 €

19

Sociálna poisťovňa

123,62 €

nie

123,62 €

1,84 €

20

Sociálna poisťovňa

425,96 €

nie

425,96 €

6,35 €

21

Sociálna poisťovňa

56,69 €

nie

56,69 €

0,85 €

22

Sociálna poisťovňa

52,40 €

nie

52,40 €

0,78 €

23

Sociálna poisťovňa

20,46 €

nie

20,46 €

0,31 €

24

SPP, a.s.

1 390,82 €

nie

1 390,82 €

20,73 €

25

Tatra banka, a.s.

3 829,13 €

nie

3 829,13 €

57,08 €

26

Tatra banka, a.s.

6 966,21 €

nie

6 966,21 €

103,85 €

27

UniCredit Bank, a.s.

2 199,60 €

nie

2 199,60 €

32,79 €

28

Východoslovenská energetika, a.s.

1 086,09 €

nie

1 086,09 €

16,19 €

29

Záboj Ľubomír maloletý

1 200,00 €

nie

1 200,00 €

17,89 €

30

Zábojová Anna Ing.

133 123,88 €

nie

0

0,00 €

31

CETELEM SLOVENSKO a.s.

6151,73

nie

6151,73

91,71 €

32

CETELEM SLOVENSKO a.s.

930,29

nie

930,29

13,87 €

33

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

10872,93

nie

10872,93

162,09 €

34

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

29,97

nie

29,97

0,45 €

35

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

9643,26

nie

9643,26

143,76 €

36

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

26,38

nie

26,38

0,39 €

37

MINIHOTOVOSŤ, a.s.

785,96

nie

785,96

11,72 €

38

Axa životní pojišťovna a.s.

290,65 €

nie

290,65 €

4,33 €

39

Antik

241,00 €

nie

241,00 €

3,59 €
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457 222,72 €

Deň vydania: 27.04.2017
211 204,91 €

3 148,63 €

Poučenie:
Správca určuje lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty 15 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

K009357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 712 835
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2014 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Admin Centrum Media Group, v.o.s. v konkurze, Hviezdoslavova 46, 071 01 Michalovce, IČO:
31 712 835 v zmysle § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal dňa
01.03.2017 zistený majetok – pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty.
Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedenú súpisovú zložku:
1/Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice
Právny dôvod zápisu: Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/54/2014 zo dňa 22.02.2017
- nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v celkovej výške 876,67 EUR
Súpisová hodnota majetku: 876,67 EUR
JUDr. Marián Novikmec, správca
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