Obchodný vestník 83/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.05.2017

K009504
Spisová značka: 8R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA SPC27, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821
08 Bratislava, IČO: 45 365 521, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: TATRA SPC27, s.r.o.,
so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 45 365 521,
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: TATRA SPC27, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 45
365 521.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Advisors k.s., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, značka správcu S1590.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 500,- Eur, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
chválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia
§ 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
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(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
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sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má

uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho
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v Obchodnom vestníku.
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4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009505
Spisová značka: 4R/2/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FUNIFOOD, s.r.o., so sídlom Úprkova 3, 811 04
Bratislava, IČO: 45 992 339, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: FUNIFOOD, s.r.o., so
sídlom Úprkova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 45 992 339,
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: FUNIFOOD, s.r.o., so sídlom Úprkova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 45 992 339.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: 1st restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava,
značka správcu S1797.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike
v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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

Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
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a) vykonanie právneho úkonu, ktorý presahuje rámec bežného
právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,

Súd ustanovuje do funkcie správcu: 1st restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava,
značka správcu S1797.
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Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie právneho úkonu, ktorý presahuje rámec bežného právneho úkonu definovaného v § 10 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia
h)
urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i)
právny úkon, ktorým sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac
ako troch mesiacov,
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j)
právny úkon, ktorým sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
k)
právny úkon, ktorý sa týka majetku dlžníka v rozsahu presahujúcom 3000 Eur,
m)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
o)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
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akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
podniku, je povinný ustanoviť
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa

referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
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akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009506
Spisová značka: 8R/3/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom
Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka:
TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679,
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08
Bratislava, IČO: 36 426 679.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Advisors k.s., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, značka správcu S1590.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti);
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenieVydáva
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sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov;
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok;
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16 500,- Eur, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
chválených správcom;
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia
§ 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak
so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa náležitosti námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009507
Spisová značka: 8K/51/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Specialist s. r. o., so sídlom Saratovská 3, 841 02
Bratislava, IČO: 45 987 921, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Specialist s. r. o., so sídlom
Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kanc. Karloveská 3154/6C, 841 04
Bratislava, zn. správcu: S 1141, odmenu vo výške 663,88 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 203/2016 po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kanc. Karloveská
3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S 1141, nespotrebovanú časť preddavku vo výške 995,82 Eur, vedeného
pod položkou denníka D 19, pol. reg. 203/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009508
Spisová značka: 8K/39/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ingrid Fabianová, nar.
17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Ing. Anna Bružeňáková, so
sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1450, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie Jesenná 4, 821 09 Bratislava,
zn. správcu: S1450, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, 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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K009509
Spisová značka: 6K/46/2015

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALFA PROFIL s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Tvarožkova 5, 814 99 Bratislava, IČO: 31 623 671, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Miroslav Ňuňuk,
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23,
841 06 Bratislava, zn. spr.: S 289, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
43.150,60 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009510
Spisová značka: 6K/48/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Jajcaj, nar.
12.05.1958, bytom Janka Kráľa 28, 821 06 Bratislava, občan SR
rozhodol

Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Štefan Jajcaj, nar. 12.05.1958, bytom Janka Kráľa 28, 821
06 Bratislava, občan SR správcu: BT Insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Mariánska 12, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S 1753.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009511
Spisová značka: 6K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CREDIS INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, právne zastúpený: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto
1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BENE Pharma
s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov (pôvodne VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06
Bratislava), IČO: 36 830 208,
rozhodol
Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov (pôvodne
VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava), IČO: 36 830 208 z a s t a v u j e.
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku: CREDIS
INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, vedeného pod položkou denníka D
19, pol. reg. 254/2016 vo výške 1.659,70 Eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: BENE Pharma s.r.o., so sídlom Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov (pôvodne
VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava), IČO: 36 830 208 z a s t a v u j e.
Obchodný vestník 83/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.05.2017
Súd vracia zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku: CREDIS
INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, vedeného pod položkou denníka D
19, pol. reg. 254/2016 vo výške 1.659,70 Eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009512
Spisová značka: 8K/1/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/1/2017
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO:
31 396 399

nariaďuje pojednávanie
na deň 15.5.2017 (štvrtok) o 09:15 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:

dlžník: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
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. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
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.( § 183 ods. 1 CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
zákonov
svojom
webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
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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

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.
101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Obchodný
vestník
83/2017
Konkurzy a (§
reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.05.2017
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.( § 183 ods. 1 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.( § 183 ods. 2 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.( § 183 ods. 3
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.( § 183 ods. 4 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)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Okresný súd Bratislava I dňa 21.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009513
Spisová značka: 2K/40/2013

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO:
46 351 736 uznesením č.k. 2K/40/2013-353 zo dňa 23.03.2017, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: TrailerExpress s.r.o., so sídlom Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351
736. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 25.4.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K009514
Spisová značka: 8K/45/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so sídlom
Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Gregáňová, so sídlom Ružová
dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1739, o návrhu veriteľa: Ing. Juraj Melišek, tr. bytom Horný Oháj 293,
952 01 Vráble, dátum nar.: 9.10.1984, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Ing. Juraj Melišek, tr. bytom Horný Oháj 293, 952 01 Vráble, dátum nar.: 9.10.1984, do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: ALLTOYS, spol. s.r.o., so sídlom Cigliarska cesta 13A, 971 01
Prievidza, IČO: 34 569 323, pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5 vo výške 1.099,51 €.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 02.05.2017

Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009515
Spisová značka: 1K/65/2013
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry
Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD., v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu Bombová SK, s.r.o. „v likvidácii“, Francisciho 416/5, 050 01 Revúca, IČO: 36 647 535,
správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen o
odvolaní správcu konkurznej podstaty proti rozhodnutiu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1K/65/2013-155 zo dňa
23. januára 2017 takto
rozhodol
Odvolacie konanie z a s t a v u j e .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
dňa 23.03.2017
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K009516
Spisová značka: 4R/3/2016
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z
členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD., v právnej veci začatého
reštrukturalizačného konania na majetok dlžníka Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36
624 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9058/S, ktorého
reštrukturalizačným správcom je spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
IČO: 44 915 691, značka správcu S1359, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, o odvolaní dlžníka proti
uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4R 3/2016-1159 zo dňa 13. januára 2017 takto
rozhodol
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4R 3/2016-1159 zo dňa 13. januára 2017 potvrdzuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie sa podáva v
lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval
v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
dňa 23.03.2017
JUDr. Eva Kmeťová, predsedníčka senátu
K009517
Spisová značka: 2K/97/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ojala Slovakia s.r.o., so
sídlom 962 04 Kriváň, Kriváň 565, IČO: 44 310 226, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15191/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom
kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, o návrhu na vstup nového veriteľa do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - sasnet s. r. o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Javornícka 15, IČO: 46 073
213 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - DOVEL s.r.o., so sídlom 962 01 Vígľaš, Malinovského
10/56, IČO: 44 008 643 v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 148,76 eura, zapísanej v konečnom zozname
prihlásených pohľadávok pod č. 21.1, v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 373,68 eura, zapísanej v konečnom
zozname prihlásených pohľadávok pod č. 21.2 a v rozsahu prihlásenej pohľadávky vo výške 1.854,65 eura,
zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 21.3
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.)
uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009518
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov
č. 1/2013 zo dňa 21. 06. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 8 243,73 eura, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 17/Sr
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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P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974
01 Banská
Bystrica,
IČO: 42 499 500 (Daňový
úrad Banská
Bystrica) na veriteľa Slovenská
a.s.,
Obchodný
vestník
83/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň konsolidačná,
vydania: 02.05.2017
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov
č. 1/2013 zo dňa 21. 06. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 8 243,73 eura, vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 17/Sr
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009519
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-133635/2013 zo dňa 28. 08. 2013 a Dodatku č. 1 zo dňa
14. 11. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 129 628,67 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 15/So
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009520
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17,
850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na základe Zmluvy
o postúpení pohľadávok č. 2/2013/VŠZP-KL zo dňa 07. 10. 2013 a
Dodatku č. 1 zo dňa
09. 12. 2013, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 15 660,22 eura, vedených
v konečnom zozname pohľadávok pod č. 23/Vš
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov (§
na 127
svojom
sídle: www.justice.gov.sk
sa popri všeobecných
náležitostiach
podania
C.webovom
s. p.) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu

V odvolaní
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Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009521
Spisová značka: 2K/39/2012
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Gron, miesto
podnikania 969 82 Podhorie č. 159, IČO: 34 543 856, správcom ktorého je Mgr. Katarína Milanská, so sídlom
kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2,
829 24 Bratislava, IČO: 30 796 482 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚDZS zo dňa 07. 12. 2015 v znení Dodatku
č. 1 zo dňa 23. 12. 2015, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 487,94 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 18/Sr
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009522
Spisová značka: 4K/25/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Marián Hudec, nar. 10. 01. 1984, bytom Tatranská
6399/90, 974 11 Banská Bystrica zast. ATTORNEYS GROUP s.r.o., so sídlom Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 863 998 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka KODRES-I spol. s r.o.,
so sídlom Partizánska 89, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 631 983, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2818/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi KODRES-I spol. s r.o., so sídlom Partizánska 89, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 31 631 983.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009523
Spisová značka: 4K/23/2017
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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UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 4K/23/2017
vo veci
navrhovateľa: Arenio group s.r.o., so sídlom Riazanská 62b, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45
900 493
a ním označeného veriteľa: SK Machineri s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36 639 095,
Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Mýtna, so sídlom Mýtna 17, 985 53 Mýtna, IČO: 42 198 828, Envigeo, a.s., so
sídlom Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891, Dôvera - zdravotná poisťovňa, a.s., Sociálna
poisťovňa so sídlom v Bratislave a Daňový úrad Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. júna 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SK - ŤAŽIARIK
s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026, a to: veriteľa SK Machineri s.r.o., so sídlom
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 36 639 095, Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Mýtna, so sídlom Mýtna
17, 985 53 Mýtna, IČO: 42 198 828, Envigeo, a.s., so sídlom Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 31 600 891,
Dôvera - zdravotná poisťovňa, a.s., Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave a Daňový úrad Banská Bystrica4 o
nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009524
Spisová značka: 4K/23/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
4K/23/2017
vo veci
navrhovateľa: Arenio group s.r.o., so sídlom Riazanská 62b, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 45
900 493
proti
dlžníkovi: SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026
o návrhu
na podľa
vyhlásenie
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky
zákona č.
200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. júna 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
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dlžníkovi: SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 19. júna 2017 o 09.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 132, prízemie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K009525
Spisová značka: 2K/23/2017
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku:
2K/23/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
proti
dlžníkovi: EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 219, IČO: 44 242 778
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 27. júna 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
okolnosťami, môže súda rozhodnúť
o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
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Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto predvolanie a svoj občiansky
preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Neprevzatie tejto zásielky nemá vplyv na účinky doručenia.

Banská Bystrica 25. 04. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009526
Spisová značka: 2K/23/2017
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci
uveďte spisovú značku: 2K/23/2017
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13,
974 04 Banská Bystrica
a ním označeného veriteľa: 1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,
2. Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava
proti
dlžníkovi: EGGS - Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii,
so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné Plachtince 219, IČO: 44 242 778
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie na deň 27. júna 2017 o 8.30 hod. na Okresnom súde Banská Bystrica, Skuteckého 28,
Banská Bystrica, v miestnosti č. dv. 203, 1. poschodie.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EGGS Odbytová organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné
Plachtince 219, IČO: 44 242 778, a to:
veriteľa č. 1. Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
2. Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. Augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ktorým sa dokazovaniea končí
(§a154
Civilného
sporového
poriadku)
o zmene
doplnení
niektorých
zákonov na
svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, doneste listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na
súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť.
Obchodný vestník 83/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.05.2017
Ak ste zamestnaný (á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný (á). Toto upovedomenie a svoj
občiansky preukaz doneste so sebou !
Prostriedky procesného úkonu a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 Civilného sporového poriadku)
Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná (§ 185 ods. 1 Civilného sporového poriadku)
Banská Bystrica 25. 04. 2017
Mgr. Zuzana Antalová, v.r.
sudca
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K009527
Spisová značka: 31K/4/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o., so sídlom: Toryská 5, 040 11 Košice
- mestská časť Západ, IČO: 35 850 264, práv. zastúpený: GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., so sídlom:
Kováčska 53, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 730 564 proti dlžníkovi: R-K, s.r.o., so sídlom:
Železiarenská 29, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 46 895 817 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
P r i p ú š ť a zmenu účastníka na strane dlžníka tak, že z konania vystupuje: R-K, s.r.o., so sídlom: Železiarenská
29, 040 15 Košice-Šaca, IČO: 46 895 817, a na jeho miesto do konania vstupuje: L. J. STAVBY, s.r.o., so sídlom:
Jána Chalúpku 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 300 047.
U s t a n o v u j e dlžníkovi: L. J. STAVBY, s.r.o., so sídlom: Jána Chalúpku 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48
300 047 predbežného správcu: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Hlavná 81/A, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1177.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 25.4.2017
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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K009528
Spisová značka: 31K/27/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Paňko, narodený: 29.10.1978,
bytom: Fr. Kráľa č. 1140/28, 071 01 Michalovce, o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Zrušuje malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Martin Paňko, narodený: 29.10.1978, bytom: Fr. Kráľa č.
1140/28, 071 01 Michalovce z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
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 25.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009529
Spisová značka: 30K/37/2016
30 K /37 /2016 - 240
OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom
Štefánikova 27, Bratislava 814 99, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: ZYGON, s.r.o., so sídlom Slovenská č. 50, 056
01 Gelnica, IČO: 36 701 602 o návrhu na vyhlásenie konkurzu , o odvolaní dlžníka uverejňuje uznesenie Krajského
súdu v Košiciach č.k. 4 CoKR/6/2017-234 zo dňa 30.3.2017
Uznesenie
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Rizmana a sudcov JUDr. Zdenky
Kohútovej a Mgr. Márie Hlaváčovej v spore navrhovateľa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova
27, Bratislava, IČO: 00 682 420, proti dlžníkovi: ZYGON s.r.o., Slovenská 50, Gelnica, IČO: 36 701 602, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 30K/37/2016-135 zo dňa
6.2.2017 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa
v ustanovení § 419 C.s.p.
Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
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§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
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Deň vydania: 02.05.2017

Dovolanie možno podať v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, na súde ktorý
rozhodoval v prvej inštancii. Dovolanie môže podať strana sporu v ktorej neprospech bolo toto rozhodnutie vydané,
dovolanie môže podať aj intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa
§ 77 (§ 425 C.s.p.). Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy podľa § 427 ods. 1 C.s.p.
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, okrem prípadov uvedených
v § 429 ods. 2 C.s.p., ak má sám, alebo jeho zamestnanec alebo člen vysokoškolské právnické vzdelanie druhého
stupňa.
Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom podľa § 429 ods. 1 C.s.p.
V dovolaní podľa § 428 C.s.p. sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh).
V Košiciach dňa 30. marca 2017
JUDr. Roman Rizman , predseda senátu
JUDr. Zdenka Kohútová , člen senátu
Mgr. Mária Hlaváčová , člen senátu
Za správnosť vyhotovenia: Amália Geňová
V Košiciach, dňa 25.4.2017

Okresný súd Košice I dňa 25.4.2017
JUDr. Juraj Komár,
K009530
Spisová značka: 26NcKR/16/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ernest Küffer, narodený: 24.12.1966,
bytom: Kutnohorská 2113/5, 075 01 Trebišov, korešpondenčná adresa: P.O. Hviezdoslavova 21/11, 079 01 Veľké
Kapušany o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ernest Küffer, narodený: 24.12.1966, bytom: Kutnohorská 2113/5, 075 01 Trebišov, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 31.12.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok v
konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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)
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

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
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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)
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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
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g 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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Okresný súd Košice I dňa 7.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009531
Spisová značka: 31K/74/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Čipák, narodený: 21.04.1956,
bytom: Panelová 19, 040 01 Košice, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: J. Kalinčiaka 6, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1035.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009532
Spisová značka: 31NcKR/18/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcel Mičian, nar. 11.01.1975, bytom
Bauerova 21, 040 23 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Marcel Mičian, nar. 11.01.1975, bytom Bauerova 21, 040 23 Košice, od pohľadávok,
ktoré dlžníkovi vznikli do 31.10.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok v konaní o
oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd, 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 Košice I dňa 11.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009533
Spisová značka: 31K/33/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Novák, narodený: 09.08.1989, trvale
bytom: Cejkov 92, 076 05 Cejkov, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., so sídlom kancelárie:
Štúrova 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1613, na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1613, paušálnu odmenu vo výške 796,06 EUR vrátane DPH.
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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Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1613, paušálnu odmenu vo výške 796,06 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009534
Spisová značka: 26K/55/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Simčík, nar. 23.04.1987, bytom
Komárovce 100, 073 01 Sobrance, právne zastúpený: JUDr. Michael Medviď, advokát, Štúrova 27, 040 01 Košice o
prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76,
071 01 Michalovce, značka správcu: S1763, nespotrebovanú časť preddavku v sume 570,10 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 570,10 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 20.09.2016 položka denníka D19 - 204/2016 správcovi podstaty: JUDr.
Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, značka správcu: S1763 na účet IBAN: SK15
7500 0000 0040 2426 7488, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 25.4.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K009535
Spisová značka: 31NcKR/5/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Popjak, narodený: 27.04.1976, trvale
bytom: Ždiarska 1443/18, 040 12 Košice, práv. zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc. - advokátka, o návrhu na
povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Jozef Popjak, narodený: 27.04.1976, trvale bytom: Ždiarska 1443/18, 040 12 Košice,
od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 18.06.2014 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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
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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
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g 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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Okresný súd Košice I dňa 25.4.2017
JUDr. Július Tóth,
K009536
Spisová značka: 31K/44/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : LOVIS s.r.o., IČO: 46 328 980, so sídlom Južná trieda 119,
040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd konkurzné konanie na dlžníka MM ENERG, s.r.o., IČO: 45 603 553, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01
Nitra, zastavuje pre povolenie reštrukturalizácie dlžníka.
II. Súd vracia navrhovateľovi preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eura.
III. Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby navrhovateľovi vrátila preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 1.659,70 eura zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou D1996/2016 do 10 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestní
Okresný súd Nitra dňa 24.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009537
Spisová značka: 32K/51/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TURUL, spol. s.r.o., ,, v konkurze“, so
sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením č.k. 32K/51/2016-2099 zo dňa 10.1.2017
na majetok úpadcu TURUL, spol. s.r.o., ,, v konkurze“, so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, z
a m a l ý.
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 24.4.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K009538
Spisová značka: 32K/45/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AMBARELLA s.r.o.“ v konkurze“ so
sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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sídlom Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra, IČO: 44 486 219, ktorého správcom je JUDr. Tomáš Pintér, so sídlom
kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Tomášovi Pintérovi, so sídlom kancelárie Hadovská cesta
870, 945 01 Komárno odmenu v sume 663,88 eura a náhradu preukázaných výdavkov v sume 224,51 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet predbežného správcu JUDr. Tomáša
Pintéra, so sídlom kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu v sume 888,39 eura z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod
položkou denníka D 19 -100/2016 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ
preddavku - navrhovateľ do 15 dní od jeho doručenia na tunajší súd,
rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným
spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009539
Spisová značka: 31K/53/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Renáta Marušková, nar.
12.4.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so
sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e , že podanie veriteľa BELUPET, s.r.o., IČO: 36 335 029, so sídlom 935 03 Drženice 11 zo dňa 3.4.2017,
doručené správcovi dňa 3.4.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 1 969,97 eura, sa za prihlášku
nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku n e p r i h l i a d a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 22.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009540
Spisová značka: 32K/12/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : DAŇOVÝ ÚRAD NITRA, so sídlom Damborského 5, 949
01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349, takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349, aby
sa do 20 dní od doručenia návrhu navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu zo dňa 21.2.2017, vyjadril k tomuto návrhu
a osvedčil svoju platobnú schopnosť, najmä, aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 19.4.2017, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 19.4.2017,
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- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 19.4.2017, 30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia
konkurzného konania 19.4.2017,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania 19.4.2017
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, od
19.4.2017
inak súd vyhlási na jeho majetok konkurz a zároveň poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si
povinnosti v konkurze.
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 25.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009541
Spisová značka: 32K/12/2017
Upovedomenie o termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : DAŇOVÝ ÚRAD NITRA, so sídlom Damborského 5, 949
01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349, týmto upovedomuje veriteľov: 1/ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, so
sídlom Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina, IČO: 42 063 043, 2/ DM-SK s.r.o., Hodžova 26, 949 01 Nitra, IČO:44 908
466, že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 16.6.2017 o 8.30 hod., poj.miestnosť 17/prízemie, budova
Okresného súdu Nitra.
Okresný súd Nitra dňa 25.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009542
Spisová značka: 31K/9/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Július Hompora, nar. 13.9.1979,
bytom Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie
Podzámska 32, 949 01 Nové Zámky, 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 1 125,08 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.

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 24.4.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K009543
Spisová značka: 32K/12/2017
V lehote 20 dní súdu písomne oznámte, či súhlasíte s tým, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez
pojednávania.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/12/2017
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : DAŇOVÝ ÚRAD NITRA, so sídlom Damborského 5, 949
01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349
predvolávame na pojednávanie na deň 16.6.2017 o 8.30 hod.
na Okresný súd Nitra v miestnosti č. dv.: 17 posch.: prízemie
dlžníka - IMA INVEST s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 41, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 520 349
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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
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!

Okresný súd Nitra dňa 25.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K009544
Spisová značka: 31K/6/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského
5296/21, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom
S.H.Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského
5296/21, 940 02 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom
S.H.Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Anna Királyová, nar. 14.8.1964, bytom S.H.Vajanského 5296/21, 940 02
Nové Zámky.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu LexCreditor k. s, so sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra, značka správcu:
S1636.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr doručené
námietky súd neprihliada.
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 25.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009545
Spisová značka: 31K/52/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so
sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra.
II. Súd ustanovuje správcu LawService Recovery, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1731.
III. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
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I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka NIPOS, s.r.o., IČO: 36 541 648, so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra.
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II. Súd ustanovuje správcu LawService Recovery, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1731.
III. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
IV. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
V. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok;
na neskôr doručené námietky súd neprihliada
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu ho
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
Okresný súd Nitra dňa 25.4.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K009546
Spisová značka: 38K/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Monika Burianová, nar. 30.12.1989,
bydlisko ul. 9. Mája 595/4-7, 957 01 Bánovce nad Bebravou, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Ing.
Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu
správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu Mgr. Ing. Miroslava Babeľu so sídlom kancelárie Centrum 37/32, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1562.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K009547
Spisová značka: 38K/25/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Marian Sikora, nar. 22.02.1967,
bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu
správcu na odvolanie z funkcie takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Marian Sikora, nar. 22.02.1967,
bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, o návrhu
správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Miroslavu Žitníkovú so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S1394.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009548
Spisová značka: 40K/27/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marta Trníková, nar. 29.09.1959,
trvale bytom 958 03 Pažiť 103, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017
01 Považská Bystrica, značka správcu S297, o žiadosti správcu na poukázanie zloženého nevyčerpaného preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala správcovi JUDr. Karolovi
Porubčinovi so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297, zvyšnú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 66,51 eura na účet zriadený za účelom
konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19
50/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 24.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009549
Spisová značka: 40K/52/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Ľubomíra Smatanová, rod.
Boželníková, nar. 28.08.1986, trvale bytom Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica, uznaného za malý,
ktorého správcom je JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1691, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Martine Poláčkovej so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691
sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.4.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K009550
Spisová značka: 36K/13/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Mozy Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917
01 Trnava, IČO: 45 987 386, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
35483/T, takto

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: Mozy Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 987 386, aby sa v lehote
20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto výzvou a zároveň osvedčil
svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka: Mozy Group, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 45 987 386, 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.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka p o u č u j e, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd p o u č u j e dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 7.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009551
Spisová značka: 36K/40/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: POLYFINA SK, s.r.o., v likvidácii, so
sídlom Seredská cesta, 919 23 Vlčkovce, IČO: 36 266 515, zastúpený likvidátorom Ľubomírom Mrvom, narodeným
23.02.1953, bytom Wilsonovo nábrežie 170, 949 01 Nitra, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom
kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 v rozsahu pohľadávky
v celkovej výške 4 470,04 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2/1-23/22.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009552
Spisová značka: 36K/29/2014

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roman Ladvenica - LADVENICA
TRANSPORT, s miestom podnikania Coburgova 84, 917 02 Trnava, IČO: 11 857 901, zapísaný v Živnostenskom
registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-3218, ktorého správcom je JUDr. Eva Kresl, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd p o u k a z u j e JUDr. Eva Kresl, so sídlom kancelárie Pekárska 11, Trnava, nespotrebovaný preddavok na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 77/2014, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2017
JUDr. Martin Smolko, sudca
K009553
Spisová značka: 36K/41/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., IČO:
36 223 000, so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, správcom ktorého JUDr. Miroslava Michaličku, so
sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Miroslava Michaličku, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eur evidovaného pod pol. reg. D19 110/2016, a to do 3
dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009554
Spisová značka: 36K/30/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Terézia Hasalová, s miestom
podnikania Železničiarska 107/21, 924 01 Galanta, IČO: 48 340 511, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Galanta, číslo živnostenského registra: 220-30753, (ukončená podnikateľská činnosť ku dňu 08.12.2015),
Vydávasprávcu
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskejk.s.,
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
správcom ktorého
LawSercice
Recovery,
so sídlom
kancelárie
Štefánikova
trieda 9, vestníku
949 01 Nitra, o
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
takto
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Terézia Hasalová, s miestom
podnikania Železničiarska 107/21, 924 01 Galanta, IČO: 48 340 511, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného
úradu Galanta, číslo živnostenského registra: 220-30753, (ukončená podnikateľská činnosť ku dňu 08.12.2015),
správcom ktorého správcu LawSercice Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o
žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu,
takto
rozhodol

Súd p o u k a z u j e správcu LawSercice Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 80/2015, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009555
Spisová značka: 36K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Andrea Sochnová, narodená
26.01.1981, IČO: 47 947 098, s miestom podnikania Ulica Márie Terézie 3108/30, 908 51 Holíč, zapísaný v
Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živnostenského registra: 240-23955, správcom ktorého je
JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 311,95 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 311,95 eur evidovaného pod pol. reg. D19 66/2016, a to do 3 dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009556
Spisová značka: 36K/5/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, predbežným správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie
Kukučínová 11, 921 01 Piešťany, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová 921/42,
922 07 Veľké Kostoľany.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
o zmene
a doplnení
niektorých
svojom webovom
sídle: kancelárie
www.justice.gov.sk
Súd u s t a n o v u j e ado
funkcie
správcu:
JUDr. zákonov
BarboranaVolárová,
so sídlom
Kukučínová 11, 921 01
Piešťany.
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Deň vydania: 02.05.2017
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová 921/42,
922 07 Veľké Kostoľany.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínová 11, 921 01
Piešťany.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, k ich zástupcom, alebo osobám zúčastneným na konaní, možno mať
odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený, kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel, a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009557
Spisová značka: 36K/14/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SALPO H.K, s.r.o., so sídlom
Bratislavská 29, Holíč 908 51, IČO: 36 235 997, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo: 11897/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Hana Sopko LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24,
Trnava 917 01, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 8 162,42 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 2-29, 31-50.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009558
Spisová značka: 36K/38/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MARWEL, s.r.o., so sídlom Kátovská 23, 908 51 Holíč,
IČO: 36 222 062, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 10412/T,
predbežným správcom ktorého je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01
Nitra, odmenu vo výške 398,33 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 118,50 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 516,83 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 104/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009559
Spisová značka: 36K/38/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MARWEL, s.r.o., so sídlom Kátovská 23, 908 51 Holíč,
IČO: 36 222 062, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 10412/T,
predbežným správcom ktorého je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra,
uznesením č.k.: 36K/38/2016 - 139 zo dňa 14.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.03.2017, zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

Uznesenie nadobudlo aprávoplatnosť
dňa 08.04.2017.
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predbežným správcom ktorého je ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra,
uznesením č.k.: 36K/38/2016 - 139 zo dňa 14.03.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 22.03.2017, zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K009560
Spisová značka: 36K/1/2017

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Masaryk, rod. Masaryk, nar. 23.09.1986, bytom
Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, zastúpený opatrovníčkou Renáta Kováčová, rod. Masaryková, nar.
10.11.1976, bytom Zámok 5, 920 01 Hlohovec, predbežným správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Milan Masaryk, rod. Masaryk, nar. 23.09.1986, bytom Pribinova č.
453/66, 920 01 Hlohovec.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920
01 Hlohovec.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú
správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a
zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2
ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
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4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, k ich zástupcom, alebo osobám zúčastneným na konaní, možno mať
odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť
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Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, k ich zástupcom, alebo osobám zúčastneným na konaní, možno mať
odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený, kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel, a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.4.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K009561
Spisová značka: 1K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFISPOL, s.r.o., U Hluška, Okružná
103/37, 022 01 Čadca, IČO: 46 011 633, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova
13, 034 01 Ružomberok, uznesením č.k. 1K 34/2013-178 zo dňa 28.3.2017 potvrdil prevod prihlásenej pohľadávky
veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 310,45 €, zapísanej v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 70/S, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2017.
V Žiline, dňa 25.4.2017
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K009562
Spisová značka: 1K/34/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROFISPOL, s.r.o., U Hluška, Okružná
103/37, 022 01 Čadca, IČO: 46 011 633, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova
13, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu správcu na udelenie súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi s ú h l a s na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 99/2014 zo dňa 27.5.2014 pod položkou K009970 - peňažné pohľadávky voči dlžníkom:
1. ZAFA, s.r.o., M.R.Štefánika 6, Nováky, IČO: 44679483, právny dôvod vzniku: faktúra č. 12020, vystavená dňa
21.9.2012, splatná dňa 12.10.2012 ,súpisová hodnota: 519,- EUR,
2. JCM trade, s.r.o. - organizačná zložka, Kolofíkova 816/28, Ostrava - Svinov, IČO: 29 398 461, Česká republika,
právny dôvod vzniku: faktúra č. 12012, vystavená dňa 4.6.2012, splatná dňa 8.6.2012, súpisová hodnota: 5 231,60
EUR,
3. ZELENÉ ÚDOLIE MOJŠ, s.r.o., Nám. Ľ.Fullu 25/8384, Žilina, IČO: 44 897 481, právny dôvod vzniku: faktúra č.
11004, vystavená dňa 22.3.2011, splatná dňa 27.3.2011, súpisová hodnota: 2 700,- EUR,
4. Ján Húšťava JH- terén, Stred 884, Zákopčie, Raková-Zákopčie, IČO: 41 586 255, právny dôvod vzniku: faktúra
č.11021, vystavená dňa 14.11.2011, splatná dňa 21.11.2011, súpisová hodnota: 1.304,29 EUR,
5. Jozef Bartoš JOLUBAR, Tehelná 943/11, Myjava, IČO: 40 469 051, právny dôvod vzniku: faktúra č. 12001,
vystavená dňa 27.2.2012, splatná dňa 27.3.2012, súpisová hodnota: 2 413,79 EUR,
6. STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s., Ester Šimerovej Martinčekovej 4505/2, Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560
750, právny dôvod vzniku: faktúra č.11016, vystavená dňa 17.10.2011, splatná dňa 1.12.2011, súpisová hodnota: 5
000 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
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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K009563
Spisová značka: 5K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. David Belesčák, nar. 31.12. 1983,
bytom 023 51 Raková 34, uznesením 5K/7/2015-424 zo dňa 29. 3. 2017 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový
úrad Žilina v celkovej výške 150,00 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 16, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 22.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K009564
Spisová značka: 5K/15/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: WALKER, s.r.o., so sídlom kysucká
cesta 1, 010 01 Žilina, IČO: 36 389 676 uznesením 5K/15/2015-208 zo dňa 29.3. 2017 povolil vstup nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 3.390.074,77 eur, ktoré
sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K009565
Spisová značka: 5K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Miksák, nar. 12.8. 1977, trvale
bytom Divinka 141, 013 31 Divinka, uznesením 5K/12/2015-139 zo dňa 29.3. 2017 potolil vstup nového veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 30,- eur, ktorá je vedená v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 2.1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K009566
Spisová značka: 5K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. jaroslav Čecho, nar. 7.2. 1965,
trvale bytom Čičmany 46, 013 15 Rajecká Lesná, uznesením 5K/7/2016-138 zo dňa 29.3. 2017 potolil vstup nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 99,67 eur, ktoré
sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6-8. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009567
Spisová značka: 5K/22/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Mrázik, nar. 12.11. 1976,
bytom Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička nad Váhom, uznesením 5K/22/2015-112 zo dňa 29.3. 2017 povolil vstup
nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 332,00
eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/1. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K009568
Spisová značka: 5K/5/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Kosa, nar. 10.9. 1970, bytom
Plavisko 87, 034 01 Ružomberok, uznesením 5K/5/2016-98 zo dňa 28.3. 2017 potvrdil prevod pohľadávky
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
Daňový úrad Žilina v celkovej výške 40,90 eur, ktorá je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 5, na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K009569
Spisová značka: 5K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Darina Schmidtová, nar. 19.9.
1971, bytom Bysterecká 2063/29, 026 01 Dolný Kubín, uznesením 5K/8/2016-127 zo dňa 28.3. 2017 povolil vstup
nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
15.653,94 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K009570
Spisová značka: 5K/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Harcek, na. 31.3. 1961, bytom
023 36 Radoľa 337, uznesením 5K/13/2015-298 zo dňa 28.3. 2017 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 44.006,72 eur, ktoré sú vedené v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 44-88.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009571
Spisová značka: 18R/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FERZASTAV SK, s.r.o., so sídlom
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, IČO: 36 775 703, uznesením 18R/1/2015-964 zo dňa 29.3. 2017 povolil
vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške
33.373,90 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 34.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K009572
Spisová značka: 5K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: Jozef Hančinský, nar.
27.08.1956, bytom: Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hančinský,
s miestom podnikania Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica, IČO: 32 252 650, na návrh navrhovateľa - veriteľa:
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, právne zastúpený: Nosko &
Partners s. r. o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 860 107, adresa na doručovanie: Zámocká 14, 811 01
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: Jozef Hančinský, nar. 27.08.1956, bytom: Stará Bystrica 697, 023 04 Stará Bystrica,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Hančinský, s miestom podnikania Stará Bystrica 697, 023 04 Stará
Bystrica, IČO: 32 252 650, predbežného správcu: Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie: Na Bystričku 796/9,
036 01 Martin.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka
je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby
táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 24.4.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K009573
Spisová značka: 4K/15/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Piatka, nar. 24.7. 1973, bytom
Bodice 42, 031 01 Liptovský Mikuláš, uznesením 4K/15/2015-121 zo dňa 29.3. 2017 potvrdil prevod pohľadávky
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
Daňový úrad Žilina v celkovej výške 2.365,02 eur, ktorá je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 8,
na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 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

43

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Piatka, nar. 24.7. 1973, bytom
Bodice
42, 031
01 Liptovský
4K/15/2015-121
zo dňa 29.3. 2017 potvrdil
prevod
pohľadávky
Obchodný
vestník
83/2017 Mikuláš, uznesením
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
02.05.2017
veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500,
Daňový úrad Žilina v celkovej výške 2.365,02 eur, ktorá je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 8,
na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K009574
Spisová značka: 4K/7/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Krutošík, nar. 14.10. 1974,
bytom M.R.Štefánika 2618/20, 022 01 Čadca, uznesením 4K/7/2016-99 zo dňa 28.3. 2017 povolil vstup nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 353,56 eur, ktorá
je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/S/1.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K009575
Spisová značka: 4K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Hovorič, nar. 22.7. 1986, bytom
Lazianska 932/7, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, uznesením 4K/11/2016-119 zo dňa 29.3. 2017 potvrdil
prevod pohľadávky veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 1.068,27 eur, ktorá je v konečnom zozname
pohľadávok vedená pod číslom 12, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K009576
Spisová značka: 1K/1/2014

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Ligač, nar. 9.8.1967, Chalupkova
158/30, 022 01 Čadca, zastúpeného: JUDr. Róbert Slamka, advokát, Radlinského 1735/29, Dolný Kubín, správcom
ktorého je: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie: M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, v časti o návrhu Slovenskej
konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol

P o t v r d z u j e prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, vo výške 494,80 €,
zapísaných v konečnom zozname pohľadávok pod č. 66 - 67, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Slovenskej republika - Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Daňovému úradu Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,
IČO: 42 499 500, zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
postavenie účastníka tohto konkurzného konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie je oprávnený podať ten, koho sa
prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku,
dvojmo vrátane príloh, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K009577
Spisová značka: 4K/15/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Kučerík, nar. 28.8. 1971,
bytom Nábrežná 3464/9, 038 61 Vrútky, uznesením 4K/15/2012-319 zo dňa 29.3. 2017 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 14.316,90 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok
vedené pod číslom 270.-279., na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 25.4.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K009578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1442/26, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 3003/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava správca úpadcu:
Marián Kulifaj, nar. 20.02.1972, Komenského
1442/26,
900 01
Modra
týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii
na adrese: Pribišova 31, 841 05 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred
dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0907168479, e-mail: spravca.calfat@gmail.com
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení nesk. predpisov: „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.“
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K009579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1442/26, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 3003/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/18/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej
podstaty
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie Pribišova 31, 841 05 Bratislava správca úpadcu:
Marián Kulifaj, nar. 20.02.1972, Komenského
1442/26,
900 01
Modra
týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa. Zároveň správca oznamuje,
že zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate, do ktorého je možné nahliadnuť v kancelárii na adrese:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pribišova 31, 841 05 Bratislava každý pracovný deň v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín
nahliadnutia na tel. čísle: 0907168479, e-mail: spravca.calfat@gmail.com
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení nesk. predpisov: „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.“
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K009580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Duga ml.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánska 418/18, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK
ČIASTKOVÝ ROZVRH Z ODDELENEJ PODSTATY

PROTI

PODSTATE

A ZÁMERE

ZOSTAVIŤ

Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu Miroslav Duga ml., dátum narodenia:. 10.05.1982, bytom Silvánska
418/18, 841 04 Bratislava, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate v zmysle §
96 ods. 2 ZKR, pričom oznamuje aj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku z oddelenej podstaty. V zmysle § 96
ods. 3 ZKR dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený
do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle § 96 ods. 4 ZKR
námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadať v sídle správcu, po predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.
Mgr. Milena Nosková – správca

K009581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kapičiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2016 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
2K/50/2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Marek Kapičiak, nar. 13.05.1984, trv. byt. 1. mája 45, 902 01 Pezinok týmto v
zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
7. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2017 v sume 1424,30 €, súpisová hodnota 1424,30 €
8. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2017 v sume 887,30 €, súpisová hodnota 887,30 €
Mgr. Michal Kiča, správca

K009582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Somorovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zapotok 70, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2016 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, značka správcu S1636, správca úpadcu
Daniel Somorovský, nar. 01.01.1973, bytom Zapotok 70, 900 81 Šenkvice, št. občan SR (ďalej len „úpadca“), v
konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava, pod sp. zn.: 4K/25/2016 oznamuje výsledok 2. kola dražby
majetku úpadcu zverejnenej v OV č. 69/2017, kde dražba, ktorá sa uskutočnila dňa 26.04.2017 o 9:30 v zasadacej
miestnosti spoločnosti LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto bola vyhodnotená ako
úspešná.
LexCreditor k.s.

K009583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3019 / 36, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I - Úvod
Uznesením Okresného súdu Bratislava I spis. zn. 8 K/27/2015 zo dňa 20.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňom 27.08.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06
Bratislava, nar. 11.05.1969, (ďalej len "úpadca"), bol do funkcie správcu ustanovený správca JUDr. Martin Aksamit,
značka správcu S 1659, so sídlom kancelárie Michalská č. 14, 811 01 Bratislava.
Schôdza konkurzných veriteľov uskutočnená dňa 15.03.2016 v súlade s § 107 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len "ZKR") zvolila za zástupcu veriteľov konkurzného veriteľa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len "ZKR") zvolila za zástupcu veriteľov konkurzného veriteľa
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00 686 930, ktorý podľa citovaného zákonného
predpisu koná namiesto veriteľského výboru.
V súlade s § 96 odsek 5 a § 101 odsek 1 ZKR predkladám zástupcovi veriteľov návrh na konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu (zostatok na účte v banke).
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku dňa 21.03.2017. Lehota na podanie námietok uplynula dňa 21.04.2017 bez toho, aby bola
podaná námietka proti zoznamu pohľadávok proti podstate podľa § 96 odsek 3 ZKR.
II - Všeobecná časť rozvrhu
Vo všeobecnej konkurznej podstate úpadcu sa nachádza iba zostatok na účte v banke mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Pribinova č. 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vl.č. 1503/B, č. účtu: IBAN: SK64 8360 5207 0042 0528 8616, mena EUR,
tvorený zloženou nespotrebovaná časťou preddavku na náklady predbežnej správy, zrážkami zo mzdy úpadcu na
ktoré vzniká úpadcovi právo voči zamestnávateľovi úpadcu a úrokmi. Iný majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
nebol správcom zistený.
Zrážky zo mzdy úpadcu u jeho zamestnávateľa sú vykonávané od októbra 2015. Ku dňu podaniu tohto návrhu
konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty boli vykonané zrážky v celkovej výške 15.277,05 EUR. Na základe
čiastkového rozvrhu zo dňa 08.07.2016 bolo rozvhrnutá suma 6.682,60 EUR. Zrážky omylom nevyplatené
zamestnávateľom Úpadcu boli zamestnávateľom doplatené dňa 14.03.2017. Celková výška zrážok zo mzdy od
08/2016 do 04/2017 vrátane doplatku nevyplatených zrážok bola vo výške 9.739,04 EUR.
Ku dňu podania tohto návrhu je celkový zostatok na účte úpadcu vo výške 9.752,47 EUR.
III - Rozvrhová časť
a) Rozvrhovaná podstata
Do rozvrhu bol zaradený zostatok na účte úpadcu v banke vo výške 9.752,47-EUR.
b) Pohľadávky proti podstate
1. Náklady speňaženia rozvrhovanej všeobecnej podstaty a odmena správcu (§ 87 odsek 2 písm. a) ZKR):
1.1. Náklady speňaženia rozvrhovanej podstaty:
žiadne
1.2. Odmena správcu:
i. Odmena správcu za speňaženie majetku podľa § 13 odsek 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
9.739,04 EUR x 5 % = 486,95 EUR (správca nie je platcom DPH)(§ 17 odsek 2 vyhl. Č. 665/2005 Z.z.)
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konania (§ 87 odsek 2 písm. c) ZKR (položky s písm. "c"
poradia v evidencii pohľ. proti podstate - riadky 15-16, 18 Prílohy č. 1 - Evidencia pohľadávok proti podstate celkom vo výške 6,50 EUR
3. Súdny poplatok za konkurzné konanie (§ 87 odsek 2 písm. k) ZKR): 19,50 EUR
Spolu pohľadávky proti podstate: 512,95 EUR
c) Výťažok na uspokojenie veriteľov
Výsledná suma určená na uspokojenie veriteľov je vo výške 9.752,47 EUR - 512,95 EUR = 9.239,52 EUR
Celková výška zistených pohľadávok = 38.177,18 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pomer uspokojenia = 0.2420168278537074
Rekapitulácia:
Celková suma výťažku: 9.752,47,-EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 512,95 EUR
Celková suma na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 9.239,52 EUR
Celková suma na výplatu veriteľom podľa čiastkového rozvrhu: 9.239,52 EUR

Veriteľ

Zistená suma

Pomer uspokojenia

Uspokojenie veriteľa po zaokrúhlení

5 557,76 €

0.2420168278537074

1 345,07 €

Poštová banka, a.s.

10 957,04 €

0.2420168278537074

2 651,79 €

Tatra banka, a.s.

13 931,46 €

0.2420168278537074

3 371,65 €

7 730,92 €

0.2420168278537074

1 871,01 €

CETELEM SLOVENSKO a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Spolu

9.239,52 €

38 177,18 €

Spolu na uspokojenie v rozvrhu

9.239,52 €

Týmto žiadam zástupcu veriteľov o schválenie vyššie uvedeného konečného rozvrhu všeobecnej podstaty
úpadcu do 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 26. apríla 2017
Prílohy:
1. Evidencia pohľadávok proti podstate
2. Súpis majetku
3. Čiastkový rozvrh výťažku všeobecnej podstaty z 08.07.2016
JUDr. Martin Aksamit, správca

K009584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Orság
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 1, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/59/2016 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/59/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze 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

50

Obchodný vestník 83/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.05.2017

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Jozef Orság, nar. 29.03.1966, bytom Jána Smreka 1, 841 08 Bratislava,
v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ď'alej len
„ZKR") zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.06.2017 o 10,00 hod. v kancelárii správcu na ul.
Štefánikova 8, Bratislava. Prezentácia veriteľov začína od 9,45 hod.
Program schôdze veriteľov:
1. otvorenie schôdze veriteľov,
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzu,
3. voľba zástupcu veriteľov,
4. rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR,
5. diskusia.
Veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti, štatutárne orgány právnických osôb výpis z obchodného registra
nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnomocenstvo a doklad totožnosti.
V Bratislave 26. apríla 2017

JUDr. Stanislav Demčák, správca

K009585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1062/B, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: LS REAL TRADE s.r.o., so
sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Knauf Insulation, s.r.o.

Sídlo:

Železničný rad 24, 968 01 Nová Baňa

IČO:

31 628 109

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:

2.208,52 €
1
25.04.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 02.05.2017
Neuplatnené
755
26.04.2017

V Bratislave, dňa 26.04.2017

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K009586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchobová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/50/2016 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO: 47258713, sídlo Karadžičova 2, Bratislava
Prihlásená suma spolu: 3282,77 €
Zapísaná pod č.: 006

K009587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADJUST - SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 696 686
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 16.000,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: vyplatenie výťažku [vymoženej pohľadávky] v exekúcii č. EX 2948/2014
Dlžník: JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 3/223, 960 01 Zvolen
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Súpisová hodnota: 16.000,00 EUR

K009588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADJUST - SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 696 686
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 44 088 833, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08
Bratislava, správca úpadcu ADJUST – SERVIS s.r.o., so sídlom na ulici Rovniankova 12, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 696 686 v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje číslo účtu, na
ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom: č. ú. IBAN: SK34 1100 0000 0026 2217
2180, účet vedený v Tatra banke, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo Zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: kaucia.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K009589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Lachkovič - ŠMAK
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6160/14, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 541 471
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Zahradnícka 9, 811 07 Bratislava 1
Spisová značka správcovského spisu: 3K/79/2009 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/79/2009
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivan Lachkovič - ŠMAK, Jána Smreka 6160/14, 841 07
Bratislava 49, IČO: 34 541 471, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 3K/79/2009,
týmto zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa
18.05.2017 (štvrtok) o 16.00 hod.na adrese, adresa: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Voľba člena veriteľského výboru,
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3. Záver.
Veritelia sú povinní pri prezentácii predložiť doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z
obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Oliver Korec, správca

K009590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leon Stecher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Kollára 84/00, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K 2/2017 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K 2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu Leon Stecher, Martina Kollára
84/0, Čáry, narodený 06.11.1956, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu na deň 16.06.2017 so začiatkom o
9.00 hod. v priestoroch na Hlavnej ulici 48, Dunajská Streda, 1. poschodie.
Program schôdze:
1. otvorenie,
2. správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, správa o stave majetku podliehajúceho konkurzu,
3. voľba veriteľského výboru (zástupcu veriteľov),
4.rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
5. záver.
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby aktuálny výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie spolu s
dokladom totožnosti.
V Dunajskej Strede dňa 26.04.2017
JUDr. Peter Kubik, správca

K009591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
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40K/29/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu Milan Balcar, sp. zn. 40K/29/2015
32. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 1/2017 u zamestnávateľa MANY s.r.o.
hodnota: 160,32,-€
33. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 1/2017 u zamestnávateľa VIX s.r.o.
hodnota: 11,60,-€
34. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 2/2017 u zamestnávateľa MANY s.r.o.
hodnota: 162,84,-€
35. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 2/2017 u zamestnávateľa VIX s.r.o.
hodnota: 11,60,-€
36. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 1/2017 u zamestnávateľa MANY s.r.o.
hodnota: 160,32,-€
37. Iná majetková hodnota:
popis: zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. č a s ť z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 1/2017 u zamestnávateľa VIX s.r.o.
hodnota: 11,60,-€
38. Iná majetková hodnota:
popis: majetok podliehajúci konkurzu
hodnota: 400,00,-€
JUDr. Alojz Žitník, správca
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K009592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEAGLE TRADE, s.r.o. ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 321 397
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/19/2015/S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 45 393 486,
správca úpadcu SEAGLE TRADE. s r.o., so sídlom: Jilemnického 7, 911 01 Trenčín, IČO: 36 321 397, v súlade
s vydaným záväzným pokynom príslušného veriteľského orgánu zo dňa 12.04.2017, ponúka v rámci verejného
ponukového konania na predaj dosiaľ nespeňaženú konkurznú podstatu úpadcu – motorové vozidlá - jednotlivo,
za najvyššie ponúknutú cenu:

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

stav

súp. hodnota

1.

motorové vozidlo

Opel Corsa – TN 999 DH

3 800,00 €

2.

motorové vozidlo

Škoda Superb – TN 591 DK

10 000,00 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu jednotlivých motorových vozidiel v zalepenej obálke
s označením „PONUKA-SEAGLE TRADE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Mládežnícka
324, 017 01 Považská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 od zverejnenia tohto
inzerátu.

Bližšie informácie o podmienkach verejného ponukového konania poskytne správca konkurznej podstaty
v informačnom memorande o verejnom ponukovom konaní, v ktorom sú uvedené informácie o náležitostiach
a prílohách ponuky. O zaslanie informačného memoranda môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese:
msustek@licitor.sk alebo telefonicky na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K009593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič fy. asyx
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 14 / 77, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Typ
majetku
Iná
majetková
hodnota

Podstata

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z
iného členského štátu, Pribinova 10, 811 09
3999.87
Bratislava, IČO: 47 257 105 - odkupná hodnota
poistnej zmluvy č. 10075123/6266177

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

Nie

K009594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hajnalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1020/82, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1959
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/29/2017 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/29/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Nitra zo dňa 13.04.2017, č.k. 27K/29/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.78/2017 dňa
24.04.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Helena Hajnalova, nar. 10.01.1959, bytom 941 10
Tvrdošovce, Gorkého č.1020/82, Slovenská Republika. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo
právoplatnosť dňa 26.04.2017 a zároveň týmto dňom bol vyhlásený malý konkurz na majetok dlžníka, v zmysle
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZoKR“) v znení zákona účinnom do 28.02.2017.
Veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu JUDr. Kamil Beresecký , správca, Farská č.33, 949 01 Nitra, Slovenská Republika a v jednom
rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova č.9, 949 01 Nitra, Slovenská republika (§ 28 ods. 1 ZoKR), k číslu konania
27K/29/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške
doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi (§
28 ods. 7 ZoKR), ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V
prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách.
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Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného
kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom
alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR). Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka. JUDr. Kamil Beresecký,
správca
Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29Th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Nitra v from on 13 April
2017, No. 27K/29/2016, published in Commercial Journal 78/2017 on 24 of April 2017, the bankruptcy was
declared on the estate of debtor: Helena Hajnalova, born 10 January 1959, bytom Tvrdošovce, Gorkého
č.1020/82, Slovakia. This resolution of the District court Nitra became valid from 26 day of April 2017. The
bankruptcy was declared as of this date. According to the Act. No. 7/2005 Coll, as amended by the act 28th by
February 2017.
Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy
trustee to the address JUDr. Kamil Beresecký , Farská č.33, 949 01 Nitra, Slovak Republicand in one original to
the District court Nitra (Okresný súd Nitra), Štúrova č.9, 949 01 Nitra, Slovak Republic, (§ 28 sec. 1 BRA), to the
No. 27K/29/2016. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor,
(§ 28 sec. 7 BRA), lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy
and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the
name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and
registration form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security
right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest
with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in
the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange
rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank
of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional
diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A
creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the
creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an
address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
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address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court can
not be correct or amend, (§ 30 sec. 2 BRA). This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence
is unknown from the documents of the debtor. JUDr. Kamil Beresecký, bailiff

K009595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SIDEO Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 5/2821, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 167 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2015 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dňa 25.4.2017, v OV č. 79/2017, č. zverejnenia K009110, bola zverejnená Zápisnica zo zasadnutia veriteľského
výboru úpadcu SIDEO Slovakia, s. r. o. v konkurze, so sídlom Družstevná 2821/5, 942 01 Šurany, IČO:
46 167 927, V uvedenej zápisnici v bode Ad 1 " Prebiehajúce súdne spory uplatnené veriteľmi " bolo medzi iným
konštatované nasledovné:
"Ostatné spory (Soc.poisťovňa a Leasingová spol.) sú z formálneho hľadiska správcom už doriešené".
Išlo o nesprávnu interpretáciu, ku ktorej došlo omylom. Správne má byť uvedené :
"Ostatné spory ( Sociálna poisťovňa a Leasingová spoločnosť) sú v kompetencii a riešení správcom
konkurznej podstaty."
Týmto zverejnením sa nesprávne formulovaná veta zápisnice nahrádza v plnom rozsahu vyššie uvedenou,
správne formulovanou vetou.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K009596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: City Projects, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 116 390
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2015 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/46/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Stanovisko zástupcu veriteľov VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02
Bratislava, IČO: 44 116 390 (v právnom zastúpení Advokátska kancelária Heringeš & Veverka, s.r.o.,
Moskovská 13, 811 08 Bratislava) k žiadosti o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
všeobecnej podstaty.
Spoločnosť VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. je zástupca veriteľov v konkurznom konaní sp.zn. 32K/46/2015
vedenom na majetku úpadcu City Projects s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 116 390,
v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2015 (ďalej aj len ako ,,ZKR‘‘).
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Dňa 12.04.2017 bola do kancelárie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. doručená listina
právneho zástupcu spoločnosti VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o. označená ako Uloženie záväzného pokynu
k speňaženiu majetku úpadcu City Projects s.r.o. „v konkurze“ zo dňa 10.04.2017, ktorej obsahom je nasledovné
znenie:
„Na základe uvedenej žiadosti, Vám týmto ako splnomocnený právny zástupca spoločnosti
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o., IČO 44 397 968, so sídlom Odborárska 52 831 02 Bratislava (ďalej len „náš
mandant“), zvoleného zástupcu veriteľov úpadcu v predmetnom konkurznom konaní, v mene nášho mandanta
a v súlade s §83 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2015 (ďalej len „ZKR“) ukladáme záväzný pokyn, aby ste pri
speňažovaní majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty postupovali v súlade s vaším
návrhom obsiahnutým v petite vašej žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 30.03.2017, a teda aby
ste:
·
·
·
·
·
·

Speňažili jednotlivé súpisové zložky majetku zapísaného do všeobecnej podstaty (súpisové zložky majetku
sumárne označené ako Pohľadávky) formou verejného ponukového konania v zmysle ustanovenia § 92
ods. 1 písm. d) ZKR,
Speňažili jednotlivé súpisové zložky majetku zapísaného do všeobecnej podstaty (súpisové zložky majetku
sumárne označené ako Pohľadávky) ako jednotný súbor majetku vytvorený všetkými súpisovými zložkami
majetku sumárne označenými ako Pohľadávky,
Zverejnili oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania na predaj súboru majetku vytvoreného
všetkými súpisovými zložkami majetku sumárne označenými ako Pohľadávky, zapísanými do všeobecnej
podstaty (súpisové zložky majetku sumárne označené ako Pohľadávky), v Obchodnom vestníku,
Vyhodnotili všetky ponuky predložené vo verejnom ponukovom konaní,
Predložili ponuku Vami ako vyhovujúcu na schválenie (uloženie záväzného pokynu na uzavretie zmluvy
o postúpení pohľadávok) nášmu mandantovi ako zástupcovi veriteľov a
Určili ostatné podmienky speňažovania majetku zapísaného do všeobecnej podstaty (súpisové zložky
majetku sumárne označené ako Pohľadávky).“

za VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s.r.o.
Heringeš & Veverka, s.r.o.
Mgr. Matej Heringeš
Advokát a konateľ

K009597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SFDK, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
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Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka SFDK,
s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 43 782 914, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra týmto v zmysle
ust. § 146 ZKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu Dlžníka, ktorá sa bude konať dňa 19.05.2017 o 11:00 hod.
(prezentácia od 10:30hod. do 11:00hod.), a to v budove MEDIAHAUS, vo veľkej zasadacej miestnosti, na adrese
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Veriteľský výbor na treťom zasadnutí zo dňa 19.04.2017 uznesením schválil reštrukturalizačný plán Dlžníka a
odporučil jeho schválenie na schvaľovacej schôdzi, pričom požiadal Správcu o jej zvolanie v zmysle ust. § 146 ZKR.
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu
dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.
Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu,
pričom pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účasť dlžníka alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa účastníci plánu môžu oboznámiť v kancelárii správcu, a to v pracovných
dňoch od 9:00-12:00 a 13:00-16:00, pričom termín nahliadnutia do plánu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.
037/658 5182.
V Nitre, dňa 26.04.2017
Mgr. Veronika Hetényiová

K009598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TIMEX - Q, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 49, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 434 339
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/22/2012 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/22/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2.kola VPK na predaj inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu)
JUDr. Marek Ďuran, správca úpadcu TIMEX – Q, spol. s r.o., so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 31 434
339, spisová zn.: 32K/22/2012 S1409 vyhlásil 2.kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej
hodnoty (obchodného podielu) zapísanej do majetku všeobecnej podstaty (zverejnené v OV 69/2017 dňa
07.04.2017).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 04.04.2017 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 23.04.2017. Vzhľadom na skutočnosť, že posledný deň lehoty pripadol na nedeľu,
posledný deň lehoty bol (v súlade s ust. §-u 203a ods. 2 ZoKR) najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. pondelok
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posledný deň lehoty bol (v súlade s ust. §-u 203a ods. 2 ZoKR) najbližší nasledujúci pracovný deň, t.j. pondelok
24.04.2017.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu) zapísanej
do majetku všeobecnej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 26.04.2017
JUDr. Marek Ďuran, správca

K009599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrnčiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtovce 77, 956 03 Krtovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/55/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/55/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: peniaze
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.660.- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 2/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 3/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,05 EUR
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):1/1

Levice, dňa 25.4.2017

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K009600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinga Karvanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strekov 1004, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1982
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Kinga Karvanská, nar. 16.01.1982, bytom 941 37
Strekov 1004 v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Nitra pod sp.
zn: 31K/57/2016, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra Banke, a.s., číslo účtu:
2929882865/1100, IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865. Kaucia sa skladá vo výške 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 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.

Nitra 25.04.2017

ADVO INSOLVENCY, k.s.

Mgr. Linda Kuchárová, komplementár

K009601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kóša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Imeľ 946 52, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1959
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/36/2015 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Okresný súd Nitra
32K/36/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu Július Kóša bytom: 946 52 Imeľ, nar.:
20.11.1959 v zmysle § 96 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Hollého 10, 949 01 Nitra každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13.00
do 16:00, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.

Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive
namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom
tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada V zmysle § 96 ods.4 ZKR sa námietkou poradia
pohľadávky proti podstate rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že
nemá byť zaradené do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.

Nitra 25.04.2017

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K009602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, sp. zn. 2K/65/2016 na majetok úpadcu Zlata
Bálintová, nar. 14.04.1964, bytom Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa podľa § 101 ods. 1 ZKR zverejňuje správca
tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma výťažku získaná speňažovaním všeobecnej podstaty predstavuje sumu 2.441,79 EUR, ktorá
pozostáva z príjmov úpadcu vo výške 77,91 EUR; finančnej hotovosti vo výške 1.700,- EUR a nevyúčtovaný,
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR.

Celková suma priradených pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.268,99 EUR. Celková suma určená na
uspokojenie nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 1.172,80 EUR.

Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavujú sumu výške 14.607,89
EUR. Uspokojenie veriteľov je na úrovni 8,03 % na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho
dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku:
číslo
KZP

v

Zistené
suma

Veriteľ:

celková pomer uspokojenia Rozsah
v%
uspokojenia

1-2

BENEFIT LEASING s.r.o., IČO: 36176842, so sídlom Werferova 3, 040 11
1.164,50 €
Košice, Slovenská republika

8,03 %

93,49 €

3

Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35776005, so sídlom Cintorínska 21, 814
175,50 €
99 Bratislava I, Slovenská republika

8,03 %

14,09 €

4-5

Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 215759, so sídlom
201,- €
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava

8,03 %

16,14 €

6-15

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 942 436, so sídlom Einsteinova
1.353,60 €
25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

8,03 %

108,67 €

16-21

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
11.504,69 €
Bratislava, Slovenská republika

8,03 %

923,66 €

22

Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010
101,43 €
11 Žilina, Slovenská republika

8,03 %

8,14 €

23-24

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25,
107,17 €
824 96 Bratislava, Slovenská republika

8,03 %

8,60 €

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR určujem lehotu 15 odo dňa jeho zverejnenia na jeho schválenie.

LICITOR recovery, k.s., správca

K009603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 035 161
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/12/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/12/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z II. zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12
Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
číslo: 23781/S vedenom pred Okresným súdom Banská Bystrica pod spis. zn.: 4R/12/2016

Zvolávateľ zasadnutia:
a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Sídlo:

Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika

IČO:

649 48 242
Zápís:
číslo: 3608

OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka
organizačná zložka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky (predseda veriteľského výboru)
sídlo:

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO:

47 251 336

zápis:

OSBA I, odd.: Po, vl. č.: 2310/B

zastúpený:

Mgr. Marekom Furdom, na základe poverenia

(ďalej aj „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo „Predseda VV“ alebo „UniCredit Bank“)

Dlžník: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva IČO: 47 035 161
(ďalej aj „Dlžník“)

Miesto zasadnutia:
Čas zasadnutia:

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
25.4.2017 o 15:00 hod.

Prítomní na II. zasadnutí veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. UniCredit Bank
2. MILTRADE, s.r.o., Skliarovo 389, 962 12 Detva, IČO: 36411035 (ďalej aj „MILTRADE“)
3. JIVA - TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 00 Sereď, IČO: 36257681 (ďalej aj „JIVA - TRADE“)
(ďalej spoločne aj „členovia VV“)

Program II. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
2. Rozhodnutie o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
Dlžníka o 60 dní v zmysle ust. § 143 ZKR,
3. Rôzne, Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 15:00 hod. Zvolávateľom zasadnutia, t. j. Predsedom VV
Dlžníka. Predseda VV zároveň prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že vzhľadom
na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru je tento uznášaniaschopný v zmysle ust. § 128 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“).

2. Rozhodnutie o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
o 60 dní v zmysle ust. § 143 ZKR

Následne pristúpil Predseda VV k hlavnému bodu programu zasadnutia, ktorým je Rozhodnutie o predĺžení
lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka o 60 dní v zmysle ust. § 143
ZKR, a to vzhľadom na obdržanie žiadosti Dlžníka zo dňa 18.4.2017.

Predseda VV oboznámil prítomných členov VV s obsahom žiadosti Dlžníka a dôvodmi, ktoré Dlžník uviedol za
účelom predĺženia lehoty na predloženie Záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka o 60 dní.

Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili, pričom títo uviedli, že
dôvody uvedené v žiadosti považujú za relevantné a s predĺžením lehoty na predloženie návrhu plánu v zmysle
ust. § 143 ZKR súhlasia.

Predseda VV predniesol návrh uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor Dlžníka predlžuje lehotu na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní nakoľko má za to, že
skutočnosti uvádzané v žiadosti Dlžníka sú relevantné a dostatočne odôvodňujú predĺženie lehoty nasledovne:

·

Dokončenie business plánu Dlžníka, ktorý bude udržateľný a umožní čo najväčšiu mieru uspokojenia
pohľadávok veriteľov, vyžaduje ešte určitý časový priestor, a to najmä s ohľadom na aktuálne prebiehajúce
rokovania o uzavretie obchodnej spolupráce s našimi aktuálnymi ako aj potencionálnymi obchodnými
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rokovania o uzavretie obchodnej spolupráce s našimi aktuálnymi ako aj potencionálnymi obchodnými
partnermi;

·

Pre tvorbu reštrukturalizačného plánu je nevyhnutný dialóg zainteresovaných strán, t. j. Dlžníka a jeho
veriteľov (reprezentovaných veriteľským výborom), a to najmä v záujme o úzku spoluprácu s veriteľským
výborom v otázke voľby metódy Dlžníkovej reštrukturalizácie, a to najmä s dôrazom na podmienky jej
realizácie, či už po právnej alebo ekonomickej stránke. A keďže, uvedený cieľ nie je jednoduché naplniť
a vyžaduje súčinnosť oboch strán, považuje Dlžník základnú zákonnú lehote uvedenú v ust. § 143 ZKR za
nedostatočnú, nakoľko až po zvolení veriteľského výboru, ku ktorému došlo na schôdzi veriteľov konanej
dňa 4.4.2017 má tento k dispozícií partnera oficiálne oprávneného rokovať za veriteľov, pričom má záujem
predkladať záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v takej podobe, aby čo možno najviac vystihoval
podmienky realizácie reštrukturalizácie zohľadňujúce vzájomný konsenzus veriteľov a spoločnosti Dlžníka
a tým pádom dlhodobú udržateľnosť reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorá je elementárnou požiadavkou
pre kvalifikovanosť reštrukturalizačného plánu, tak v rámci podmienok národnej legislatívy ako i v rámci
v rámci podmienok práva Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie,

·

Navyše je potrebné starostlivo prejsť jednotlivé časti pripravenej koncepcie reštrukturalizačného plánu
Dlžníka a dať ich do takej záverečnej formy, ktorá bude zohľadňovať čo možno najpresnejší vývoj
predpokladanej finančnej situácie (business plán) na obdobie plnenia reštrukturalizačného plánu
a uzatvorenie finančného plánovania na dotknuté obdobie si taktiež vyžaduje jednak väčší časový priestor
pre jeho finalizáciu zo strany Dlžníka a jednak časový priestor pre prekonzultovanie reštrukturalizačného
plánu s veriteľským výborom za účelom odstránenia prípadných nedorozumení, či nedostatkov
identifikovaných veriteľmi.“

O predmetnom návrhu hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za návrh uznesenia:
Proti návrhu uznesenia:
Hlasovania sa zdržalo:

3 hlasy (UniCredit Bank, MILTRADE, JIVA – TRADE)
0 hlasov
0 hlasov

Výsledkom hlasovania je prijatie návrhu uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor Dlžníka predlžuje lehotu na
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní
nakoľko má za to, že skutočnosti uvádzané v žiadosti Dlžníka sú relevantné a dostatočne odôvodňujú
predĺženie lehoty nasledovne:

·

Dokončenie business plánu Dlžníka, ktorý bude udržateľný a umožní čo najväčšiu mieru
uspokojenia pohľadávok veriteľov, vyžaduje ešte určitý časový priestor, a to najmä s ohľadom na
aktuálne prebiehajúce rokovania o uzavretie obchodnej spolupráce s našimi aktuálnymi ako aj
potencionálnymi obchodnými partnermi;

·

Pre tvorbu reštrukturalizačného plánu je nevyhnutný dialóg zainteresovaných strán, t. j. Dlžníka
a jeho veriteľov (reprezentovaných veriteľským výborom), a to najmä v záujme o úzku spoluprácu
s veriteľským výborom v otázke voľby metódy Dlžníkovej reštrukturalizácie, a to najmä s dôrazom
na podmienky jej realizácie, či už po právnej alebo ekonomickej stránke. A keďže, uvedený cieľ nie
je jednoduché naplniť a vyžaduje súčinnosť oboch strán, považuje Dlžník základnú zákonnú lehote
uvedenú v ust. § 143 ZKR za nedostatočnú, nakoľko až po zvolení veriteľského výboru, ku ktorému
došlo na schôdzi veriteľov konanej dňa 4.4.2017 má tento k dispozícií partnera oficiálne
oprávneného rokovať za veriteľov, pričom má záujem predkladať záverečný návrh
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oprávneného rokovať za veriteľov, pričom má záujem predkladať záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu v takej podobe, aby čo možno najviac vystihoval podmienky realizácie
reštrukturalizácie zohľadňujúce vzájomný konsenzus veriteľov a spoločnosti Dlžníka a tým pádom
dlhodobú udržateľnosť reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorá je elementárnou požiadavkou pre
kvalifikovanosť reštrukturalizačného plánu, tak v rámci podmienok národnej legislatívy ako i v rámci
v rámci podmienok práva Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie,

·

Navyše je potrebné starostlivo prejsť jednotlivé časti pripravenej koncepcie reštrukturalizačného
plánu Dlžníka a dať ich do takej záverečnej formy, ktorá bude zohľadňovať čo možno najpresnejší
vývoj predpokladanej finančnej situácie (business plán) na obdobie plnenia reštrukturalizačného
plánu a uzatvorenie finančného plánovania na dotknuté obdobie si taktiež vyžaduje jednak väčší
časový priestor pre jeho finalizáciu zo strany Dlžníka a jednak časový priestor pre prekonzultovanie
reštrukturalizačného plánu s veriteľským výborom za účelom odstránenia prípadných
nedorozumení, či nedostatkov identifikovaných veriteľmi.“

3. Rôzne, Záver

Na záver Predseda VV vyzval prítomných členov VV aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti
na priebeh tohto zasadnutia. Nakoľko žiaden z prítomných členov nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy alebo
žiadosti, Predseda VV sa prítomným veriteľom poďakoval za ich účasť a II. zasadnutie veriteľského výboru
o 15:30 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 25.4.2017

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
prostredníctvom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
______________________
Marek Furda, na základe poverenia
Predseda VV

K009604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca: BROKAT MEDIA s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46875409
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca : JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, 97401 Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu: 2R/13/2015
Spisová značka správcovského : 2R/13/2015/S1500
Miesto hlasovania: hlasovanie per rollam ﴾elektronicky mailom﴿
Čas hlasovania: hlasovanie per rollam ﴾elektronicky mailom﴿
Dátum hlasovania: písomné hlasovanie v elektronickej podobe do piatich do pracovných dní

Veriteľský výbor zvolený na schôdzi veriteľov 31.03.2016 v zložení
Predseda:
Montauro, s.r.o.
v zastúpení IMP Consulting, s.r.o. v mene
ktorej koná JUDr. František Imrich

Členovia veriteľského výboru:
Fobosila s.r.o.
v zastúpení JUDr. Martin Dianiška
RONVIL s.r.o.
v zastúpení JUDr. Jana Hlucháňová

Predseda veriteľského výboru zvolal zasadnutie veriteľského výboru s programom:

1.Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok záujemcovi INTERCASH , s.r.o., IČO:
35747480, sídlo Pekníková 9, 841 02 Bratislava, na základe informácii správcu o výsledku VI. kola ponukového
konania, doručenej 18.04.2017 .
3. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok záujemcovi PREMIUM OFFICE, s.r.o., IČO:
44607661, sídlo Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, na základe informácii správcu o výsledku VI. kola ponukového
konania, doručenej 18.04.2017 .
4.Záver.

K bodu 1. :
Podľa § 38 ods. 3﴿ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ﴾ďalej ZKR﴿: „
Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
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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Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“

K bodu 2.:
Na požiadanie správcu, predseda veriteľského výboru vyzval písomnou elektronickou formou prostredníctvom
e-mailu členov veriteľského výboru aby o vyššie uvedenom bode programu hlasovali „per rollam“.
Členovia veriteľského výboru hlasovali o udelení záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok záujemcovi
INTERCASH, s.r.o., IČO: 35747480, sídlo Pekníková 9, 841 02 Bratislava, ktorý v VI. kole ponukového konania
zverejnenom v OV č. 67/2017 zo dňa 05.04.2017 ponúkol za súbor pohľadávok, zaradených do všeobecnej
podstaty úpadcu kúpnu cenu vo výške 201,- Eur, pričom záujemca kúpnu cenu uhradí pred podpisom Zmluvy
o postúpení pohľadávok.

Hlasovanie veriteľského výboru:
ZA:

0

PROTI:

3

ZDRŽALI SA:

0

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor neudeľuje záväzný pokyn na odpredaj pohľadávok zaradených do všeobecnej podstaty
úpadcu vyššie uvedenému záujemcovi INTERCASH, s.r.o., IČO: 35747480, sídlo Pekníková 9, 841 02
Bratislava za kúpnu cenu vo výške 201,- Eur, pričom uvedený záujemca kúpnu cenu uhradí pred podpisom
Zmluvy o postúpení pohľadávok.

K bodu 3.:
Na požiadanie správcu, predseda veriteľského výboru vyzval písomnou elektronickou formou prostredníctvom
e-mailu členov veriteľského výboru aby o vyššie uvedenom bode programu hlasovali „per rollam“.
Členovia veriteľského výboru hlasovali o udelení záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok záujemcovi
PREMIUM OFFICE, s.r.o., IČO: 44607661, sídlo Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, ktorý v VI. kole ponukového
konania zverejnenom v OV č. 67/2017 zo dňa 05.04.2017 ponúkol za súbor pohľadávok, zaradených do všeobecnej
podstaty úpadcu kúpnu cenu vo výške 1000,- Eur, pričom záujemca kúpnu cenu uhradí najneskôr 3 pracovné dni
pred podpisom kúpnej zmluvy .

Hlasovanie veriteľského výboru:
ZA:

3

PROTI:

0

ZDRŽALI SA:

0

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor udeľuje záväzný pokyn na odpredaj pohľadávok zaradených do všeobecnej podstaty
úpadcu vyššie uvedenému záujemcovi PREMIUM OFFICE, s.r.o., IČO: 44607661, sídlo Palackého 85/5, 911
01 Trenčín, za kúpnu cenu vo výške 1000,- Eur, pričom uvedený záujemca kúpnu cenu uhradí najneskôr 3
pracovné dni pred podpisom kúpnej zmluvy .

K bodu 4.:
Predseda veriteľského výboru konštatoval , že 9. zasadnutie veriteľského výboru prebehlo podľa programu.

Zápisnica bola vyhotovená v 5 origináloch 1x správca , 1x súd, 1x predseda veriteľského výboru, po 1 vyhotovení
členovia veriteľského výboru.

predseda veriteľského výboru
Montauro, s.r.o.
v zastúpení IMP Consulting, s.r.o. v mene
ktorej koná JUDr. František Imrich

K009605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BROKAT MEDIA s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 409
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/13/2015/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku verejného ponukového konania:
V VI. kole ponukového konania zverejnenom v OV č. 67/2017 zo dňa 05.04.2017 na predaj súboru pohľadávok,
zaradených do všeobecnej podstaty úpadcu, boli správcovi do konca stanovenej desaťdňovej lehoty doručená dve
ponuky spĺňajúce stanovené kritériá a to:
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

72

Obchodný vestník 83/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.05.2017

Ponuka č.

Záujemca Obchodné meno

Sídlo

Ponúkaná cena

1

Intercash s.r.o.

Pekníkova 9, Bratislava 841 02

201,- €

2

PREMIUM OFFICE s.r.o.

Palackého 85/5, Trenčín 911 01

1000,- €

Správca vyhodnotil ponuku č. 2 ako úspešnú. Správca predložil dňa 18.4.2017 Veriteľskému výboru úspešnú
ponuku a požiadal o uloženie záväzného pokynu na odpredaj pohľadávok. Veriteľský výbor udelil správcovi záväzný
pokyn na odpredaj pohľadávok zaradených do všeobecnej podstaty úpadcu vyššie uvedenému záujemcovi
PREMIUM OFFICE, s.r.o., IČO: 44607661, sídlo Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, za kúpnu cenu vo výške 1000,Eur.
VI. kolo ponukového konania bolo úspešné.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K009606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Adriana Schwendtová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ako správca úpadkyne Mgr. Adriana Schwendtová, nar. 24.07.1967, Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica
(ďalej len "úpadkyňa") v súlade s § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty.
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K/36/2012-66 zo dňa 09.08.2012 vyhlásil na majetok dlžníka Mgr.
Adriana Schwendtová, nar. 24.07.1967, Podháj 4363/98, 974 05 Banská Bystrica konkurz a ustanovil JUDr. Vieru
Cibuľovú, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, Zvolen do funkcie správcu konkurznej podstaty
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/36/2012, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
239/2012 dňa 11.12.2012 bol ustanovený do funkcie správcu na majetok úpadkyne Ing. Mgr. Miroslav Šperka,
LL.M. so sídlom kancelárie F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica.
V predmetnom konkurznom konaní si prihláškou prihlásili nezabezpečené pohľadávky veritelia v celkovej výške
362.236,11 €. Prihlásené pohľadávky boli zistené spolu vo výške 362.177,96 €.
Správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo
166/2012 zo dňa 28.08.2012, 171/2012 zo dňa 05.09.2012, 190/2012 zo dňa 02.10.2017, 217/2012 zo dňa
09.11.2012 a 42/2017 zo dňa 01.03.2017.
Dňa 20.11.2012 sa konala prvá schôdza veriteľov, ktorej sa zúčastnili veritelia Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s., Mamatejova 17, Bratislava, IČO: 35 937 874, Sociálna poisťovňa – ústredie, ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava,
IČO: 30 807 484 a FNP1, s.r.o., Jesenského 952/4, Nováky, IČO: 44 951 736.
Nakoľko bol konkurz vyhlásený za malý uznesením okresného súdu Banská Bystrica prítomný veriteľ FNP1, s.r.o.,
Jesenského 952/4, Nováky, IČO: 44 951 736 bol zvolený za zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 zákona číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jesenského 952/4, Nováky, IČO: 44 951 736 bol zvolený za zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 zákona číslo
7/2005 ZKR.

Suma výťažku:

2.178,44 €

Peňažná hotovosť (pol. č. 1)

1.000,00 €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu nákladov konkurzu (pol. č. 2)

663,88 €

Zrážky zo mzdy (pol. č. 3, 4, 5)

514,56 €

Sumy pohľadávok proti podstate:

938,73 €

1. Paušálna odmena SKP JUDr. Cibulová Viera

796,66 €

2. Súčinnosti

111,77 €

3. Poštovné

30,30 €

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

1.239,71 €

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0,2% z výťažku:

2,48 €

Podľa ods. 1, položky 3, písm. d) prílohy zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb.

Odmena správcu z výťažku:

12,40 €

Podľa § 20, ods. 2 vyhlášky Min. spravodlivosti č. 665/2005 Z.z.

Výťažok zo speňaženia:

1.224,83 €

B. ROZVRHOVÁ ČASŤ

Veriteľ

Prihlásené
nezabezpečené
pohľadávky
v EUR

Zistené
nezabezpečené
pohľadávky
v EUR

%

Výťažok
v EUR

FNP1, s.r.o., Nováky

296.078,62

296.078,62

81,75%

1.001,30

Mesto Banská Bystrica

305,42

247,27

0,07%

0,84

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

13.665,72

13.665,72

3,77%

46,22

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
(pôvodný veriteľ Sociálna poisťovňa)

31.116,21

31.116,21

8,59%

105,23

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
(pôvodný veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa)

951,34

951,34

0,26%

3,22

Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava

9.053,98

9.053,98

2,50%

30,62

SR - Krajský súd v Bratislave

165,96

165,96

0,05%

0,56

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

10.898,86

10.898,86

3,01%

36,86

SPOLU

362.236,11

362.177,96

100,00%

1.224,83

V zmysle § 96 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 45/2017 zo dňa 06.03.2017 oznam
o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku
všeobecnej podstaty.

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

74

Obchodný vestník 83/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.05.2017

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie rozvrhu výťažku lehotu 15 dní, ktorá
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.
V tejto lehote môžu nezabezpečení veritelia požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
výťažku uplatnili odôvodnené námietky.
Súčasne žiadam nezabezpečených veriteľov o oznámenie čísla účtu v tvare IBAN spolu s variabilným symbolom,
na ktorý má byť zaslaný výťažok.

V Banskej Bystrici, 24.04.2017
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
Správca úpadkyne

K009607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Michaela Priatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2014/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Michaela
Priatková, nar.: 15.07.1981, bytom: Písecká 745/9, Veľký Krtíš, sp. zn.: 2K/18/2014 oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37
Bratislava. (Súpis majetku oddelenej podstaty zverejnený v OV č. 120/2014 zo dňa 25.06.2014 pod K012068)
Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K009608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Priatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2014/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Michaela
Priatková, nar.: 15.07.1981, bytom: Písecká 745/9, Veľký Krtíš, sp. zn.: 2K/18/2014 oznamuje, že zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľa a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr. Ondrej Zachar, správca

K009609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s. so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o., so
sídlom M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582 oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca úpadcu VAMIS GROUP s.r.o.

K009610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o., so
sídlom M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18.04.2017, sp. zn. 2K/9/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.04.2017. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásený konkurz úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia
úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, Slovenská republika. V
jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 2K/9/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č.
40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor VAMIS GROUP s.r.o., M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582 (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
2K/9/2017 dated on 18th of April 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published on 25th of April 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No. 2K/9/2017. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide
information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a
pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order
of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each
assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason
of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must be stated also
the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§
29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an
assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the
condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination
of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the
creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured
by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only
from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the
meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the
property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic
registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right
against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched,
whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim
in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report
determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29
sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he
thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will
be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30
sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
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sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in
respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection
of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a
sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other
EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated 29th May 2000.
Vo Zvolene, dňa 26.04.2017
In Zvolen, 26th of April 2017
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K009611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lichvár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Luku 617/13, 991 26 Nenince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017 - S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Peter Škrabák, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Lichvár, nar. 27.12.1971, trvale bytom J. Luku
617/13, 991 26 Nenince, zvoláva, v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 06.06.2017 o 10.00 hodine v kancelárii správcu
na adrese: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, na druhom poschodí, číslo dverí 220 s nasledujúcim
programom:

1. Otvorenie schôdze.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu.
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 ZoKR.
4. Voľba zástupcu veriteľov.
5. Záver.

JUDr. Peter Škrabák, správca
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K009612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BioplynSlužby s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 8, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 072 032
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako reštrukturalizačný správca BioplynSlužby
s.r.o., so sídlom Záhradná 8, 962 12 Detva, IČO: 47 072 032 (ďalej len „dlžník“), oznamujem nasledovné:
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as a restructuring trustee
of the debtor BioplynSlužby s.r.o., residing Záhradná 8, 962 12 Detva, ID No.: 47 072 032 (hereinafter only “the
Debtor“), I notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 4R/5/2017, uznesením 4R/5/2017 zo dňa 03.03.2017 o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 50/2017
dňa 13.03.2017, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 14.03.2017.
In the case of the petitioner – Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Banská Bystrica in the proceedings held under file no 4R/5/2017, by the resolution of 3th March 2017, decided on
the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
Republic no. 50/2017 on 13th February 2017, so the restructuring proceedings are considered to be commenced on
14th March 2017.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 13.04.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o povolení
reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2017 dňa 25.04.2017, pričom reštrukturalizácia
dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 26.04.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia dlžníka.
The District Court Banská Bystrica by the resolution of 14th April 2017 has permitted the restructuring process of the
Debtor. The aforementioned resolution was published in the Commercial Bulletin no. 79/2017 on 25th April 2017,
while the restructuring of the Debtor is considered to be permitted from the 26th April 2017. The restructuring
process of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adrese: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) are the creditors of the Debtor required to lodge their claims against the Debtor in one original within the
deadline of 30 days from the permission of restructuring process to the trustee (address): Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom odkaze:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňuje svoje pohľadávky aj veriteľ pohľadávky, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Taktiež veriteľ zabezpečenej
pohľadávky v samostatnej prihláške uvedie druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečenia spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K
prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application must always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and
the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim
divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation; the application
must be dated and signed by the creditor. The creditor of the claim whose creation depends on fulfillment of a
certain condition registers his claim likewise, while the condition on which the claim is dependent, must be stated in
the application. Similarly, the creditor of the secured claim must state the type, order and legal cause of the creation
of a security along with stating the property by which it is secured and the amount up to which it is secured in the
separate application. The claim is being applied in the EUR. Documents proving the data stated in the application
must be enclosed to the application. The creditor who is an accounting entity must state in the application whether
the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný v
prihláške uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
If a creditor does not have a residence, a registered office or a branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak
Republic for service of documents in the application.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications that do not meet the statutory requirements, are not signed or dated or that are not delivered to
trustee within the deadline shall not be taken into account. Unregistered security right shall expire after the deadline
for lodging claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only by replacing of the original application by a new application to the
trustee and only within the deadline for lodging claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t. j. do
14.03.2017.
According to the BRA among claims that should be lodged in a restructuring process by an application under the
abovementioned principles belong all monetary claims against the Debtor that has arisen by the date of initiation of
restructuring proceedings, i.e. by the date 13th March 2017.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
According to the section 120 subsection 1 of the BRA, unless this Act provides otherwise, only creditors that
registered their claims by the way provided by the BRA have the right to exercise their rights during the restructuring
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
the right to enforce these claims against the Debtor expires in case of confirmation of the restructuring plan by the
court.
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V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí
riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
According to the section 155 of the BRA, the right of creditors who hadn’t lodged their claims properly and on time
to enforce their claims against the Debtor expires, as well as the security rights relating to the property of the Debtor
that hadn’t been registered properly and on time by publishing the esolution on confirmation of the plan in the
Commercial Bulletin; the same principle is applied to the contingent claims which should have been applied by
lodging an application.
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.

V Banskej Bystrici, dňa 26.04.2017
In Banská Bystrica, on 26th April 2017
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., reštrukturalizačný správca
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., restructuring trustee

K009613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2651/1, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 889 549
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2015 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Dražobník/organizátor dražby:

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

10. mája 2017

B. Čas otvorenia dražby:

10.00 hod.

C. Miesto konania dražby:
Humenné

Deň vydania: 02.05.2017

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

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

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

Pozemok, zapísaný na LV č. 408, Okres: Snina, obec: DÚBRAVA, katastrálne
územie: Dúbrava, štát: SR, parcela KN „C“: 96/6, výmera: 31 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku (aj mena): 189,17,-Eur

(ďalej len „predmet dražby“).

E. Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súp. č. 74 je postavený na rovnom zemskom povrchu pri hlavnej ceste z dúbravy smerom na obec
Šmigovec. Pri dome je nádvorie o výmere 31.m2.
F. Opis stavu predmetu dražby:
Rodinný dom je murovanej konštrukcie, ktorý je značne zdevastovaný a zničený je to prízemný dom bez
podzemného podlažia. V dome je odpojená elektrina a je bez vodovodnej prípojky a kanalizácie. Strecha je vo
veľmi zlom stave a zateká. Dom nie je schopný riadneho užívania.
H. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
na LV 408, k. ú.: Dúbrava, okres: Snina, obec: Dúbrava:
ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
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ARDEM Slovakia spol.s.r.o. IČO:43 889 549 , Komenského 2651/1, Snina, PSČ 069 01, SR
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
ČASŤ C: ŤARCHY: Bez tiarch.
Dôvodom realizácie dražby je skutočnosť, že na majetok úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s.r.o. , IČO 43 889
549, Komenského 2651/1 069 01 Snina , bol vyhlásený konkurz Okresným súdom Prešov, sp. zn. 4K/4/2015
(číslo správcovského spisu 4K/4/2015/S1423).
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 92 ods. 1, písm. d), ZKR a ust. §92 ods. 6, ZKR
a v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pristúpil k predaju majetku dobrovoľnou dražbou.

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

Hodnotu stanovil správca

Dátum vyhotovenia:

Všeobecná cena odhadu:

OV 62/2016

JUDr. Lenka Jamnická

01.04.2016

2.611,83€
189,17€

I. Najnižšie podanie:

1.400,50 €

J. Minimálne prihodenie:

100,00 €

K. Výška dražobnej zábezpeky:

700,00 €

a) Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1.
bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN: SK9011000000002945036642 vedený vo Tatra
banka, a. s.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

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

c) Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby

d) Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku. V prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením sa
vydražiteľovi ním zložená zábezpeka nevracia a prepadá v prospech príslušnej konkurznej podstaty.
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L. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na
účet dražobníka č. IBAN:SK78 0200 0000 0001 6744 3532 vedený vo VÚB a.s.
M. Účastník dražby:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

P. Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: Obhliadka 1: 02.05.2017 od 17.00 hod. do 17.30 hod
Obhliadka 2: 03.05.2017 od 17.00 hod. do 17.30 hod
Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej
deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky a predmetu dražby na tel. č.: 0915 858 289.
N. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej
vydražením v ustanovenej lehote. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo
iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby
spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
O. Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Katarína Korenková, notár so sídlom: Ulica
26. Novembra 1510/3, 066 01 Humenné.
P. Podmienky odovzdania predmetu dražby:
1.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník predmet
dražby v stave ako bol vydražený a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí.
2.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa
bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ
a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí
v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ
alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním
s odovzdaním predmetu dražby.

V Prešove, dňa: 25.04.2017
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JUDr. Lenka Jamnická, správca S1423
správca konkurznej podstaty úpadcu

K009614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARKOB, spol. s r. o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tesárska 19, 080 01 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 697 267
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2011 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo schôdze veriteľského výboru úpadcu – MARKOB, spol. s r.o., so sídlom Tesárska 19, 080 01
Haniska, IČO: 31 697 267 (ďalej len „úpadca“)
________________________________________________________________

MIESTO A ČAS KONANIA SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Miesto konania:

sídlo úpadcu MARKOB, spol. s r.o., Tesárska 19, 080 01 Haniska

Dátum konania:

25.04.2017

Čas konania:

11,00 hod.

PRÍTOMNÍ

Prítomní sú 2 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 2 - Zoznam prítomných
členov veriteľského výboru spolu s počtom ich hlasov tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda veriteľského výboru hlasoval per rollam – písomné hlasovanie predsedu
veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 2 tejto zápisnice

-

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

PREDMET ROKOVANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1.

Otvorenie schôdze

2.

Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku

3.

Záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1 - Otvorenie schôdze veriteľského výboru

Prítomný správca úpadcu JUDr. Jozef Beňo, PhD., ako zvolávateľ a tým aj dočasný predsedajúci schôdze
veriteľského výboru o 11,00 hod. zahájil schôdzu veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných.

Na úvod skonštatoval, že zvolanie tejto schôdze bolo uskutočnené v súlade s ust. § 128 ods. 1 ZKR.
Správca oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze.

Správca ďalej skonštatoval, že sú prítomní členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 2 tak, ako sú
uvedení v Zozname prítomných členov veriteľského výboru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice a
že predseda veriteľského výboru hlasoval per rollam v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR a na účely
uznášaniaschopnosti sa považuje za prítomného. Správca skonštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná, keďže je
na nej prítomná väčšina členov veriteľského výboru.

K bodu 2 – Schválenie 1.

návrhu konečného rozvrhu výťažku

Správca v tomto bode rokovania požiadal členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili k návrhu konečného
rozvrhu výťažku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 57/2017 zo dňa 22.03.2017. Členovia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrhu výťažku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 57/2017 zo dňa 22.03.2017. Členovia veriteľského výboru
nevzniesli námietky. Následne nechal správca hlasovať o návrhu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, na
základe čoho bolo prijaté nasledovné

uznesenie: „Veriteľský výbor návrh konečného rozvrhu výťažku schvaľuje“

K bodu 3 – Záver

Správca ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38 ods. 6 ZKR
príslušnému súdu.

V Prešove, 25.04.2017

……………….........…….......……
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
správca

Prílohy:

Prezenčná listina prítomných členov veriteľského výboru

K009615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dudek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2010 S 1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
I.
Všeobecná časť

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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Uznesením Okresného súdu v Prešove, sp. zn.: 1 K/13/2010 , zo dňa 09.04.2010, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Petra Dudeka, nar. 12.08.1977, bytom Komenského 659/13, 068 01 Medzilaborce, a bol
ustanovený správca JUDr. Marián Novikmec. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku čiastka 71B/2010
dňa 15.04.2010.
Uznesením 1K/13/2010 zo dňa 12.05.20010 publikovaným v Obchodnom vestníku dňa 18.05.2010 Okresný súd
Prešov uznal konkurz na majetok úpadcu za malý.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do tohto konkurzného konania uplynula dňa 02.06.2010. Do konkurzu
na majetok dlžníka si prihlásili svoje pohľadávky deviati veritelia, spolu podaných bolo 3 (tridsaťpäť) prihlášok
v celkovej sume 35.978,43 EUR, pričom pohľadávka jedného veriteľa v sume 507,65 EUR bola popretá. Celková
suma zistených pohľadávok je 35. 470,78 EUR.
V priebehu konkurzného konania nastali zmeny vo veriteľoch prihlásených pohľadávok:
uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.11.2011, bol potvrdený prevod pohľadávok vo výške
5.657,24 Eur veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Humenné, so sídlom Námestie
slobody 58, 066 57 Humenné na nového veriteľa Slovenská konsolidačná a.s.,
podľa uznesenia Okresného súdu Prešov zo dňa 07.03.2013 , ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa
27.03.2013, bol potvrdený prevod pohľadávok vo výške 2.330,79 Eur veriteľa Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874 na nového
veriteľa Slovenská konsolidačná a.s.,
Správca v zákonnej lehote dňa 14.05.2010 vyhotovil súpis majetku úpadcu, ktorý po uplynutí lehoty na prihlasovanie
pohľadávok dňa 02.06.2010 zverejnil v Obchodnom vestníku.
Súpis majetku podstát úpadcu:
p. č. Popis majetku

Súpisová hodnota

1

Hnuteľný majetok, motorové vozidlo FORD FOCUS DNW AC kombi, farba šedá metalíza , rok výroby 1999

1.500 EUR

2

Právny dôvod vzniku: Daňový bonus na dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009

707,76 EUR

Následne úpadca vyhlásil, že nie je vlastníkom osobného vozidla FORD FOCUS DNW AC kombi, VIN:
WF0NXXGCDNWA47295, EČ: ML635AD, farba šedá metalíza, rok výroby 1999, toto vozidlo úpadca užíval na
základe leasingovej zmluvy so spoločnosťou ČSOB Leasing, a.s. a zrejme omylom bol zapísaný ako vlastník
vozidla, preto správca vylúčil predmetnú súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.122B/2011 dňa 24.06.2011
Správca doplnil súpis všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné súpisové zložky majetku:
p. č. Popis majetku

Súpisová hodnota

3

Právny dôvod vzniku: Pohľadávka úpadcu vznikla z titulu nároku úpadcu na daňový bonus

960,48 EUR

4

Právny dôvod vzniku: Pohľadávka úpadcu vznikla z titulu nároku úpadcu na zamestnaneckú prémiu

91,61 EUR

Dňa 2.11.2011 bol na bankový účet správcu uhradený zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 465,43 Eur.
Daňový úrad Humenné vydal rozhodnutie zo dňa 07.05.2010, č. 703/230/18729/10/Hna, ktorým žiadosti daňového
subjektu Peter Dudek o vrátenie daňového bonusu na dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 vyhovel. Na
základe oznámenia Daňového úradu Humenné o žiadosti správcu poukázal daňový úrad Humenné daňový bonus
vo výške 707, 76 Eur na bankový účet správcu konkurznej podstaty úpadcu.
Dňa 26.02.2016 som zverejnil v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku majetku. Popis: Peňažné prostriedky vo výške 500 Eur. Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť v zmysle
§ 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekúciou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma, ktorú môžeme posudzovať ako výťažok zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
podliehajúceho konkurzu, predstavuje pohľadávky :
vo výške 2.259,85 Eur (960,48 Eur, + 91,61 Eur + 707,76 Eur + 500 Eur)
+ 465,43 Eur (zostatok preddavku)
+ kl. úroky 1,44 Eur
--------------= 2.726,72 Eur
Správca v priebehu konkurzu uhradil a zaradil k majetku všeobecnej podstaty nasledovné pohľadávky proti
podstate:
Veriteľ

Celá
suma/Eur

Právny dôvod

Uhradené/Eur

Bytenerg spol. s r.o. správca bytového Nedoplatok za energie spojené s bytom za obdobie 5/2010 až
4.547,34
domu
2/2012

0,00

JUDr. Marián Novikmec, správca

Odmena správca do 1. schôdze veriteľov

663,88

663,88

JUDr, Mrián Novikmec, správca

Hot. výdavky (poštovné-23,70 Eur, cesty- 129,95 Eur)

153,65

153,65

JUDr. Marián Novikmec, správca

Odmena správcu z výťažku (5% z 1.759,85 Eur + DPH)

105,58

105,58

OTP Banka Slovenko a.s.

Bankové poplatky

95,40

95,40

Suma výťažku
Pohľadávky proti podstate (správca, bankové poplatky)
Suma výťažku mínus Pohľadávky proti podstate okrem pohľadávky proti podstate Bytenerg
spol. s r.o.

2.259,85 Eur + 465,43 Eur + 1,44 Eur = 2.726,72
Eur
923,11 Eur + 95,40 Eur = 1.018,51 Eur
1.708,21 Eur

Uvedená pohľadávka správcu bytového domu Bytenerg spol. s r.o. je hradená iba čiastočne v čiastke 1.708,21
Eur, ktorú kryje príjem všeobecnej podstaty. V zostávajúcej časti 2.839,13 Eur sa uvedená pohľadávky
priradzuje k oddelenej podstate.
Suma výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate tak tvorí čiastku 0,00 EUR.
II.
Rozvrhová časť
Výťažok určený pre uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Suma výťažku po odpočítaní pohľadávok proti podstate tak tvorí čiastku 0,00 EUR.
Prihlasená
suma

Popretá
suma

Zistená
suma

Suma na uspokojenie
v EUR
( 0%)

CETELEM SLOVENSKO, a.s.

482,42

0,00

482,42

0,00

Československá obchodná banka,a.s.

12481,99

507,65

11974,34

0,00

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

132,67

0,00

132,67

0,00

Veriteľ
1
2
3

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4 JUDr. Radovan Ferenc-súdny exekútor
173,13
5 POHOTOVOSŤ s.r.o.
1664,58
6 Slovenská sporiteľňa,a.s.
11.304,71
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave (prevod pohľadávok na Slovenskú
7
6058,99
konsolidačnú a.s. vo výške 5.657,24 Eur)
8 Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1349,15
9 Slovenská konsolidačná a.s.
2330,79
Celkom /Eur/

35.978,43

Deň vydania: 02.05.2017
0,00
0,00
0,00

173,13
1664,58
7.646,34

0,00
0,00
0,00

0,00

6058,99

0,00

0,00
0,00

1349,15
2330,79

0,00
0,00

507,65

31.812,41

0,00

Pozn.: Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. si do konkurzu úpadcu celkovo prihlásil 2 pohľadávky v celkovej výške
11.304,71 Eur. Pohľadávka vo výške 9.893,53 Eur je zabezpečenou pohľadávkou.
Podľa ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. ,,Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení
všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na
ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu
ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia určujem lehotu 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na
schválenie návrhu konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Marián Novikmec, správca

K009616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaščák Michal, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016 S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

SCHVÁLENÝ KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU v zmysle § 101 ZKR v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 4K/19/2016 úpadcu: Ing. Michal Kaščák, nar. 14.05.1964, bytom Dobrianskeho 1555/80, 069 01
Snina

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 4K/19/2016 zo dňa 19.05.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 100/2016 dňa 25.05.2016 pod č. zverejnenia: K012283 som bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu: Ing.
Michal Kaščák, nar. 14.05.1964, bytom Dobrianskeho 1555/80, 069 01 Snina.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 142/2016 zo dňa 25.07.2016, č. zverejnenia:
K017247, doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 219/2016 zo dňa 15.11.2016, č.
zverejnenia: K0225976, aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty bola zverejnená v OV č. 36/2017 zo dňa
21.02.2017, č. zverejnenia: K003923 a ďalšie doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č.
74/2017 zo dňa 18.04.2017, č. zverejnenia: K008503.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 1 predstavuje nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu – súpisová hodnota majetku: 663,88 EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 2 predstavuje cenné papiere zaknihované podielové listy podielového fondu s názvom Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments,
správ. spol., a.s. spravovaného správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol,. a.s. znejúcich na meno s
počiatočnou hodnotou podielu vo výške 0,03319400 EUR, ktoré boli speňažené/vyplatené spoločnosťou IAD
Investments, správ. spol,. a.s. v celkovej sume: 1.208,15 EUR.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 3 predstavuje peňažnú hotovosť
v celkovej výške 1.200,00 EUR.
Súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 4, 5 predstavujú hnuteľné veci,
ktoré boli speňažené za celkovú sumu: 330,00 EUR.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 6 je nehnuteľnosť, ktorá bola na
základe súhlasu príslušného orgánu vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty. Zverejnenie o vylúčení tejto súpisovej
zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 6/2017 zo dňa 10.01.2017, č. zverejnenia:
K000482. O tento majetok úpadcu vylúčený zo súpisu všeobecnej podstaty neprejavil záujem žiaden z veriteľov,
teda v zmysle § 81 ods. 5 ZKR tento majetok úpadcu prestáva podliehať konkurzu.
Súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 7 – 12 predstavujú zrážky zo mzdy
úpadcu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR v celkovej súpisovej hodnote: 1.309,44 EUR.
Správca zostavil tento konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 101 ods. 1
ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Pred zostavením rozvrhu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje; v zozname správca uviedol poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti všeobecnej
podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty správca oznámil veriteľom zverejnením v Obchodnom vestníku č. 66/2017 zo dňa 21.03.2017,
č. zverejnenia: K006265.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca predložil v zmysle § 101 ods. 1 ZKR tento návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na
schválenie príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov: Oliver Januš, bytom: Sadová 545, 067 82 Dlhé nad
Cirochou a určil mu lehotu 15 dní na jeho schválenie od doručenia.
Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov bol zverejnený v OV č. 80/2017 zo dňa 26.04.2017, č.
zverejnenia: K009271.
Príslušný orgán, teda zástupca veriteľov: Oliver Januš, bytom: Sadová 545, 067 82 Dlhé nad Cirochou schválil
konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov bez námietok.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 4.711,47 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1.099,06 EUR
Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 3.612,41 EUR
Návrh uspokojenia

Por.
VERITEĽ
č.

Prihlásená
pohľadávka

Zistená
nezabezpečená
nezabezpečená
v EUR
pohľadávka
v EUR

%

Suma
uspokojenie

na %
v EUR uspoko-jenia
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1.

ČSOB, a.s., IČO: 36 854 140
Michalská 18, 815 63 Bratislava

35.453,93 €

35.453,93 €

28,43 1.027,01 EUR

2,89

2.

Januš Oliver,
Sadová 545, 067 82 Dlhé nad 45.000,00 €
Cirochou

45.000,00 €

36,08 1.303,36 EUR

2,89

3.693,50 €

2,96 106,93 EUR

2,89

40.578,96 €

32,53 1.175,11 EUR

2,89

124.726,39 €

100

2,89 %

3.

4.

Slovenská republika – Krajský súd
v Bratislave, IČO: 215 759,
3.693,50 €
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Slovenská záručná a rozvojová
banka, a.s., IČO: 00 682 420,
40.578,96 €
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

SPOLU

124.726,39 €

3.612,41 EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Dátum
splatnosti:
26.04.2017
26.04.2017

Druh výdavku:

Suma
/EUR/:

Veriteľ:

Poplatky za vedenie účtu v Slovenská Hotové
sporiteľňa, a.s., pobočka Humenné
správcu
Hotové
Poštovné
správcu

výdavky
výdavky

Dôvod:

30,00 EUR Povinnosť správcu v zmysle § 91 ods. 5 ZKR
40,60 EUR Hotové výdavky správcu

26.04.2017

Cestovné

Hotové
správcu

výdavky 70,00
EUR

Cestovné náhrady

26.04.2017

Kopírovanie, papier, toner

Hotové
správcu

výdavky

Hotové výdavky správcu

26.04.2017
26.04.2017
26.04.2017
SPOLU

25,00 EUR

Súdny poplatok 0,2 % z rozvrhu výťažku
Okresný súd Prešov 9,42 EUR
všeobecnej podstaty
JUDr. Tomáš Vorobeľ, 260,16
Odmena správcu z výťažku
LL.M., správca
EUR
JUDr. Tomáš Vorobeľ, 663.88
Paušálna odmena správcu
LL.M., správca
EUR
1.099,06
/EUR/

Súdny poplatok z rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty
Odmena správcu z výťažku – v zmysle § 20
ods. 1, 2, 4 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Paušálna odmena správcu - v zmysle
§ 12 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

JUDr. Tomaš Vorobeľ, LL.M., správca S1775

K009617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Hodermarský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2012 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: doplatok na výsluhovom príspevku za dobu od 27.8.2009 do 26.8.2012 z Vojenského úradu sociálneho
zabezpečenia v Bratislave
Súpisová hodnota majetku: 5 044,68 EUR

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiace júl až november 2013
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 1 134,07 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K009618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Aksamit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baltická 4, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

VEC : Konečný rozvrh všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.06.2016 sp.zn.: 31K/18/2016 bolo začaté konkurzné konanie proti
dlžníkovi: Daniel Aksamit, nar. 29.3.1974, trvale bytom Baltická 4, 004 12 Košice. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 137/2016 zo dňa 18.07.2016.Okresný súd Košice I Uznesením zo dňa
11.06.2016 č. k.: 31K/18/2016 ustanovil dlžníkovi správcu Ing. Petra Duhoňa, so sídlom kancelárie Učňovská 1, 040
15 Košice-Šaca.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej v texte len ako „ZKR“/: „Správca počas konkurzu vykonáva
správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia
tohto majetku v súlade s týmto zákonom uspokojuje veriteľov úpadcu a vykonáva aj ďalšie práva a povinnosti v
priebehu konkurzu v súlade s týmto zákonom.“
Vzhľadom na to, že do predmetného konkurzného konania boli prihlásené nezabezpečené pohľadávky, správca
vyhotovil iba súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 178/2016
zo dňa 16.9.2016.
V zmysle ustanovenia § 96 ods.2 ZKR správca zverejnil oznam o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a
zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa 21.3.2017. V
zmysle § 96 ods. 3 ZKR nebola podaná žiadna námietka proti poradiu pohľadávok proti podstate.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úplný súpis majetku všeobecnej podstaty Úpadcu, vrátane výťažku zo speňaženia priradeného k jednotlivým
súpisovým zložkám je nasledovný:

Ku dňu zostavenia tohto rozvrhu boli do súpisu zapísané nasledovné peňažné pohľadávky spočívajúce v
príjmoch úpadcu v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR

Príjem úpadcu za obdobie 10/2016-03/2017 v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa ust. §72 ods. 2 Zákona
č.7/2005 Z.z. : 464,59 €.
1. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Suma prijatých peňažných prostriedkov do všeobecnej podstaty od začatia konkurzu do dňa zostavenia tohto
rozvrhu je 2.836,50 €
V priebehu konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky troch veriteľov, z toho prihláška jedného veriteľa (
Allianz a.s.) bola doručená správcovi po základnej prihlasovacej lehote. Správca zistil pohľadávky 3 veriteľov.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate boli v predmetnom konkurznom konaní v súlade s ustanovením
§ 87 ods. 2 ZKR zapísané nasledovné pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate:

Poradie

Druh pohľadávky

výška pohľadávky

1.

Odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov

547,10 €

2.

Odmena správcu v zmysle § 20 ods 1

407,50 €

3.

Bankové a notárske poplatky v konkurze

96,00 €

4.

Poštovné náklady

18,00 €

5.

Kancelárske potreby

19,00 €

6.

Cestovné náklady správca

79,80 €

7.

Telekomunikačné služby

11,00 €

8.

Odmena predbežného správcu

199,16 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu

1.377,56 €

K odmene z výťažku si správca pripočítal daň z pridanej hodnoty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konečný rozvrh výťažku:

Výťažok celkom :

2.836,50 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

1.377,56 €

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate

1.458,94 €

Zistené pohľadávky celkom

18.382,41 €

Percento uspokojenia

7,93 %

Veriteľ

Zistená suma

% podiel

uspokojenie v €

Allianz a.s.

100,17

0,5450

7,95

SLSP a.s.

16.792,80

91,3525

1.332,78

Poštová banka a.s.

1.489,44

8,1025

118,21

V zmysle § 101 ZKR Správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a určuje lehotu 20
dní odo dňa zverejnenia na jeho schválenie.

V Košiciach 26.04.2017 Ing. Peter Duhoň, správca

K009619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2015 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu REJA CORPORATION, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
IČO: 44 322 909 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlasuje ponukové konanie na predaj
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty formou predaja časti podniku, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm.
d), v spojení s § 92 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (
ďalej len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A) Predmetom speňaženia v opakovanom V. ponukovom kole je časť podniku úpadcu, jeho nehnuteľností,
pohľadávky, práva a iné majetkové hodnoty úpadcu. Do speňažovaného majetku nie sú zahrnuté finančné
prostriedky úpadcu. Majetok úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 590 o výmere 31 701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 591 o výmere 3 355 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 592 o výmere 15 550 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 593 o výmere 1 135 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 594 o výmere 1 010 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 595 o výmere 10 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 596 o výmere 265 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 597 o výmere 1 321 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 598 o výmere 458 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 599 o výmere 1 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 600 o výmere 587 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 601 o výmere 585 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 602 o výmere 705 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 605 o výmere 140 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 606 o výmere 62 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 607/2 o výmere 4 256 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 690/6 o výmere 778 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
18) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 200, parcela C KN : 596, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
19) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 201, parcela C KN : 597, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
20) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 202, parcela C KN : 601, Druh stavby: 2, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
21) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 203, parcela C KN : 600, Druh stavby: 14, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
22) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 204, parcela C KN : 602, Druh stavby: 2, Popis stavby: Kalojem, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
23) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 205, parcela C KN : 598, Druh stavby: 1, Popis stavby: Mechanická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
24) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 206, parcela C KN : 594, Druh stavby: 2, Popis stavby: Plynová kotolňa,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
25) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 207, parcela C KN : 599, Druh stavby: 2, Popis stavby: Dielne, garáže, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
26) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 208, parcela C KN : 592, Druh stavby: 15, Popis stavby: Administratívna budova,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
27) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 209, parcela C KN : 606, Druh stavby: 2, Popis stavby: Malá vrátnica, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
28) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
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28) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 210, parcela C KN : 593, Druh stavby: 2, Popis stavby: Skladové priestory,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
29) Typ súpisnej zložky majetku: Plot z východnej a severnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, výška 200cm, dĺžka 690m, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
30) Typ súpisnej zložky majetku: Plot zo západnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres: Trebišov ,
Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, dĺžka 110m vrátane brány a bránky, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
31) Typ súpisnej zložky majetku: Studňa vŕtaná o priemere 450mm v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
32) Typ súpisnej zložky majetku: Vodovodná prípojka dĺžka 550m z polyetylenových rúr 200mm v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
33) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačné rozvody v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov,
Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
34) Typ súpisnej zložky majetku: Dažďová kanalizácia z plastových rúr, dĺžka 850m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
35) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačná prípojka z betónových rúr dĺžka 5000m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
36) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha ako vnutrozávodná komunikácia a prístupové chodníky dĺžka
6250m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
37) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha betónová ako monolitický betón pred kotolňou, hlavným
výrobným objektom a garážom 3200m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
38) Typ súpisnej zložky majetku: Elektrická prípojka zemná z verejného rozvodu dĺžka 250m v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
39) Typ súpisnej zložky majetku: Trafostanica na parc. č. 599 murovaná, napojená z verejného rozvodu v areály
úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1,
40) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri trafostanici, zvislá betónová konštrukcia, strop- pozinkovaný plech
v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
41) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri vrátnici oceľová konštrukcia, strecha vytvorená z ľahkých kovových
väzníkov, krytina- pozinkovaný plech v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
42) Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka; právny dôvod vzniku: Fa č. 010130003, vo výške: 1 194,98
EUR, splatná dňa 14.04.2013, dlžník: K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 679 129,
záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenia faktúry, rozsah podielu úpadcu: 1/1.
Vyššie uvedený nehnuteľný majetok a stavby boli ocenené znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou
organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo dňa 26.10.2015, pričom všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb
bola určená na sumu 1.383.333,33 Eur. Pohľadávka voči dlžníkovi K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080
01 Prešov, IČO: 31 679 129, vo výške: 1.194,98 EUR, splatná dňa 14.04.2013, právny dôvod vzniku: Fa č.
010130003 bola ocenená znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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010130003 bola ocenená znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo
dňa 26.10.2015 na sumu 0,00 Eur.
Celková všeobecná hodnota časti podniku úpadcu je 1.383.333,33 Eur.
B) Podmienky predaja časti podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 26K/20/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Matúš Čepček, správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov do 02.06.2017.
Záujemcovia o kúpu časti podniku sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej
dohode so správcom na tel. č. +421/ 915 281 007.
Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za časť podniku úpadcu. Pre
toto kolo nebola stanovená minimálna kúpna cena, avšak táto nesmie byť neprimerane nízka.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č. ú. IBAN: SK45 1111 0000 0011 2950 9013,
SWIFT CODE: UNCRSKBX, najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk (t.j.
02.06.2017).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji časti
podniku v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie
správca z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja časti podniku.
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V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu najneskôr piaty deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk. Správca oznámi predsedovi veriteľského výboru aspoň tri dni vopred dátum, čas
a miesto otvárania obálok záujemcov. Predseda veriteľského výboru sa môže zúčastniť otvárania obálok
záujemcov. Z otvárania obálok bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu časti podniku s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania podlieha písomnému súhlasu veriteľského
výboru.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji časti podniku. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového
konania ako kupujúcim zmluvu o predaji časti podniku do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji časti podniku.

JUDr. Matúš Čepček, správca

K009620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haraszti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rešica 137, 044 73 Rešica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu – fyzickej osoby Peter Haraszti, nar.
5.3.1969, bytom 044 73 Rešica 137 podľa § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ:

1.1 Vyhlásenie konkurzu:
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Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 26K/28/2015-38 zo dňa 29.06.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Peter Haraszti, nar. 5.3.1969, r.č. XXXXXX/XXXX bytom 044 73 Rešica 137. Rovnakým uznesením
bola ustanovená do funkcie správcu majetku úpadcu spoločnosť Areko Group k.s.

1.2 Prihlásenie pohľadávok:
V konkurze si uplatnilo prihláškou svoje pohľadávky celkom 9 veriteľov, ktorí si prihlásili spolu pohľadávky
v celkovej sume 179.836,37 €, ktoré boli zistené v rozsahu 168.903,17 €. Z takto prihlásených pohľadávok boli
všetky pohľadávky nezabezpečené a v rozsahu 10.323,36 € boli podriadené.

1.3 Súpis všeobecnej podstaty:
V zmysle § 69 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
165/2015 zo dňa 27.08.2015, ktorý bol doplnený v OV č. 233/2015 zo dňa 04.12.2015 a v OV č. 238/2016 zo
dňa 13.12.2016.

1.4 Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:
Ku dňu zostavenia tohto čiastkového rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace
s konkurzom.

1.5 Speňaženie konkurznej podstaty:

V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca
nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty.

2. ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre nezabezpečených veriteľov všeobecnej podstaty:

Všeobecná podstata je speňažená vo výške 32.898,58 €.

Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Súpisová zložka majetku: Pohľadávky

č. súpis.

Popis

Súpisová hodnota

Úhrady
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č. súpis.
zložky

Popis

Súpisová hodnota

Úhrady

1.

Nespotrebovaná časť preddavku

428,58 €

428,58 €

Priradené pohľadávky proti tejto všeobecnej podstate: 8.477,07 €, z toho:

·
·
·
·
·
·
·
·

bankové a iné poplatky .................................................. 177,15 €
kancelárske potreby .......................................................... 20,99 €
poštovné ............................................................................ 7,75 €
paušálna odmena správcu ................................................ 663,88 €
náklady dražby vrátane odmenu dražobníka....................3.254,82 €
súdny poplatok .................................................................. 65,50 €
rezerva na budúce náklady súvisiace s konkurzom .............. 80,00 €
odmena správcu za speňaženie majetku ........................ 4.373,48 €

Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu zo všeobecnej
podstaty.

Pohľadávky proti podstate sa uspokoja v tomto poradí:
·
·
·

odmena správcu za výkon funkcie do 1. schôdze veriteľov vo výške 663,88 €, odmena správcu za
speňaženie majetku,
náklady spojené s vedením konkurzného konania (poštovné, kancelárske potreby, bankové poplatky,
odmena dražobníka a náklady súvisiace s dražbou),
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 65,50 €.

Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate správca zistil, že výťažok majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu predstavuje sumu 24.421,51 €. Túto sumu následne rozvrhol medzi veriteľov pohľadávok, ktoré boli
zistené, nasledovne:
Zoznam zistených nezabezpečených pohľadávok:

Por. č. Veriteľ
1.
Róbert Gerec
2.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Číslo pohľadávky
1
2

Prihlásená suma Zistená suma Popretá suma
144.510,88 €
144.510,88 € 0,00 €
1.508,06 €
1.508,06 €
0,00 €
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Alžbeta Kušnírová, rod. Harasztiová
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská republika - Daňový úrad Košice
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Csilla Urbanová, rod. Harasztiova

3/1
4/1-7
5/1-2
6
7/1-9
8/128
9/1

Deň vydania: 02.05.2017

5.161,68 €
3.530,4 €
135,8 €
16,5 €
6.788,88 €
2.699,13 €
5.161,68 €

0,00 €
3.530,4 €
135,8 €
16,5 €
6.788,88 €
609,84 €
0,00 €

5.161,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.089,29 €
5.161,68 €

Zoznam zistených podriadených pohľadávok:
Por. č.
1.
2.

Veriteľ
Alžbeta Kušnírová, rod. Harasztiová
Csilla Urbanová, rod. Harasztiova

Číslo pohľadávky
3/2
9/2

Prihlásená suma
5.161,68 €
5.161,68 €

Zistená suma
5.161,68 €
5.161,68 €

Popretá suma
0,00 €
0,00 €

Návrh rozdelenia výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Zistená suma v Uspokoj.
€
€
144.510,88 €
0,-

Por. č.

Veriteľ

1.

Róbert Gerec
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
1.508,06 €
Group
Alžbeta Kušnírová, rod. Harasztiová
0,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
3.530,4 €
Slovenská republika - Daňový úrad Košice
135,8 €
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
16,5 €
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
6.788,88 €
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
609,84 €
Csilla Urbanová, rod. Harasztiova
0,00 €

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podriadení veritelia:
Por.
Veriteľ
č.
Alžbeta
Kušnírová,
1.
Harasztiová
Csilla
Urbanová,
2.
Harasztiova

rod.
rod.

V

Miera v % Incidenčná žaloba Rozvrh v €
15,34

-

22.169,62

0,-

15,34

-

231,35

0,0,0,0,0,0,0-,

0,15,34
15,34
15,34
15,34
15,34
0,-

SPOLU (€)

541,60
20,83
2,53
1.041,49
414,08
24.421,51

Zistená suma v €

Uspokoj. V € Miera v %

Incidenčná
žaloba

Rozvrh v €

5.161,68 €

0,-

0,-

-

0,-

5.161,68 €

0,-

0,-

-

0,-

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 15,34 % prihlásenej a zistenej sumy.

3. ZÁVER

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 98 a § 101 ZKR si dovoľujem požiadať
zástupcu veriteľov o schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku, prípadne o podanie
odôvodnených námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej kancelárie v lehote 15
dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

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