Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

K009987
Spisová značka: 4K/52/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Cyril Benka, nar. 08.07.1979,
bytom Malacky, 901 01 Malacky, správcom ktorého je: BT Insolvency, k. s., so sídlom kanc. Mariánska 12, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S1753.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : BT Insolvency, k. s., so sídlom kanc. Mariánska 12, 811 08
Bratislava, zn. správcu: S1753, preddavok vo výške 663,88 Eur vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
211/2016 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 27.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009988
Spisová značka: 6R/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6165/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: PWR - Plastic waste
recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od: HA-Z Trend s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 202/9, 972 43 Zemianske
Kostoľany, IČO: 48 024 449, správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811
06 Bratislava, značka správcu: S1752, dňa 16.03.2017 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009989
Spisová značka: 6R/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PWR - Plastic waste recycling a. s., so sídlom Dr.
Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6165/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: PWR - Plastic waste
recycling a. s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od veriteľa:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35
Bratislava, IČO: 42 181 810, správcovi: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811
06 Bratislava, značka správcu: S1752 sa prihliada ako na prihlášku,

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

1

Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009990
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ing. Táňa Tarábková, Medená 14, 811 02 Bratislava,
likvidátor spoločnosti UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31 339 085 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava, IČO: 31
339 085
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: UNISTAV, spol. s r.o. v likvidácii, Panenská 7, 812 88 Bratislava,
IČO: 31 339 085, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd 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 28.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009991
Spisová značka: 2R/2/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Bottova 2,
811 09 Bratislava, IČO: 44 027 621, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka
rozhodol

I.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Bottova 2, 811 09
Bratislava, IČO: 44 027 621 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí
schvaľovacej schôdze konanej dňa 24.03.2017.
II.
Končí sa reštrukturalizácia dlžníka SKIHALL spol. s r. o., so sídlom Bottova 2, 811 09 Bratislava, IČO:
44 027 621.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.

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 Bratislava I dňa 18.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009992
Spisová značka: 8K/18/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALLEGOS s.r.o., so
sídlom: Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava, IČO: 50 375 423, právne zast.: JUDr. Eva Matisková, so sídlom
kancelárie: Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava
rozhodol
I.
Súd odvoláva Mgr. Ján Voloch, Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, značka správcu: S 1311 z funkcie
správcu úpadcu GALLEGOS s.r.o., so sídlom: Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava, IČO: 50 375 423.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu GALLEGOS s.r.o., so sídlom: Ružová dolina 16648/8, 821
09 Bratislava, IČO: 50 375 423, správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., Miletičova 5B, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1673.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009993
Spisová značka: 2K/68/2009
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Restaurant System&Management
s.r.o. v konkurze, so sídlom Iľjušinova 2, 851 01 Bratislava, IČO: 35 696 214, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Restaurant System&Management s.r.o. v konkurze, so sídlom Iľjušinova
2, 851 01 Bratislava, IČO: 35 696 214, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). 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 2.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009994
Spisová značka: 8K/23/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ŠOV s.r.o., so
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
republiky
podľa
zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
sídlom: Zámocká
34,
81101 Bratislava
1 - Slovenskej
Staré mesto,
IČO:
44995679,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom: Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ŠOV s.r.o., so
sídlom: Zámocká 34, 81101 Bratislava 1 - Staré mesto, IČO: 44995679,
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia
konkurzného konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).

IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo
veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 24.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009995
Spisová značka: 4K/57/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: TLD, s.r.o., so sídlom Bajkalská 25A, 825 03
Bratislava, IČO: 36 378 020, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HIROS, s.r.o., so sídlom
Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO: 35 805 404,
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: HIROS, s.r.o., so sídlom Andrusovova 9B, 851 01 Bratislava, IČO:
35 805 404, pre nedostatok majetku.
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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Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§42 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 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 2.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009996
Spisová značka: 8OdK/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Maroš Bača, narodený 05.03.1978, trvale bytom
Svätý Jur 900 21 zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
900 21.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Maroš Bača, narodený 05.03.1978, trvale bytom Svätý Jur

II.
Bratislava.

Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Puskailer, č. reg. 1172, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR), s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR), a to v
rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
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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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
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spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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 (§ 167l ods. 2 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). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 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).
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).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 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.
Podľa § 166g ods. 2 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
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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.
Podľa § 166g ods. 3 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.
Podľa § 166g ods. 4 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.
Podľa § 166g ods. 5 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.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, 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.
Podľa § 166f ods. 2 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.
Podľa § 166f ods. 4 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.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 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.

Okresný súd Bratislava I dňa 28.4.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K009997
Spisová značka: 2K/9/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORRECT Betón, spol. s r.o., so
sídlom Eisnerova 62, 841 07 Bratislava - Devínska Nová ves, IČO: 35 840 081, správcom ktorého je JUDr. Michaela
Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1518,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Michaela Voleková, so sídlom kancelárie Trnavská 27, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S
1518 z funkcie správcu úpadcu: CORRECT Betón, spol. s r.o., so sídlom Eisnerova 62, 841 07 Bratislava - Devínska
Nová ves, IČO: 35 840 081.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K009998
Spisová značka: 37K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32,
850 00 Bratislava, IČO: 31 679 099, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Karol Ryšavý, Nám. 1.
Mája 21, Senec, dátum narodenia 15.09.1967, IČO: 35 266 198
rozhodol
I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného 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.
II.
Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).

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

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K009999
Spisová značka: 1NcKR/39/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Marcela Ivanová, rod. Závadská, nar. 18.07.1971, trvale bytom
Horná Ves 44/D, 967 01 Kremnica, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Marcela Ivanová, rod. Závadská, nar. 18.07.1971, trvale bytom Horná Ves 44/D, 967 01
Kremnica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
musel vedieť,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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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 Banská Bystrica dňa 02.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K010000
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky
dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc., advokátkou, so sídlom:
Važecká 4, 040 12 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so sídlom: Hospodársky
dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708.
II.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689 z a s p r á v c u podstaty.
III.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a zároveň v
tejto lehote doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou
pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
IV.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.

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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Slovenskej republiky v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom
správcovi
musia
byť prihlášky doručené
do 45 dníaod
vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania
Obchodný vestník
87/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:pohľadávok
09.05.2017
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení účinnom v čase začatia konania, ďalej len
ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
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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).
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podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak
bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 19.4.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K010001
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so
sídlom: Hospodársky dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, právne zastúpený: JUDr. Oľga Kmeťová, Csc.,
advokátkou, so sídlom: Važecká 4, 040 12 Košice o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689, odmenu vo výške 663,88 EUR.
II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 995,82 EUR.
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spolu vo výške 1659,70 EUR z preddavku evidovaného v 13
zázname o zložení položka denníka D19 - 1/2017 na účet
č. 2924906557/1100, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia
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P r i z n á v a predbežnému správcovi: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
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II.
P r i z n á v a predbežnému správcovi: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, značka správcu S 1689, náhradu preukázaných výdavkov vo výške 995,82 EUR.
III.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému správcovi: Areko Group, k.s., so
sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, značka správcu S 1689, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov
spolu vo výške 1659,70 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19 - 1/2017 na účet
č. 2924906557/1100, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo
ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v
troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I.
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).

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K010002
Spisová značka: 31K/48/2012
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: KORLEA INVEST, a.s., so sídlom:
Jesenského č. 25, 040 01 Košice, IČO: 36 532 045 uznesením zo dňa 15.03.2017, č.k. 31K/48/2012-1433 povolil
vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: MSK Consult, s.r.o., so sídlom: Zámocká 5, 811 01 Bratislava, IČO:
35 889 748 namiesto pôvodného veriteľa: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č. 140.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 2.5.2017
JUDr. Roman Maščák,
K010003
Spisová značka: 27K/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115,
zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Levice, Ľ. Štúra
č. 19, IČO: 47256401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom
Domadice č. 115, takto
rozhodol
I.
115.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Slavomír Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č.

II.

O t v á r a sa malý konkurz.

III.

Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom: Nitra, Štefánikova trieda č. 79.

IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rovnopise správcovi naa adresu
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/4/2017. Za
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 914
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 28.02.2017 / v ďalšom texte
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III.
Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom: Nitra, Štefánikova trieda č. 79.
IV. V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, na predpísanom tlačive v jednom
rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn. 27K/4/2017. Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 28.02.2017 / v ďalšom texte
len ZoKR / ). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ). Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
V. Ukladá správcovi povinnosť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka: Slavomír
Agárdy, nar. 09.08.1974, bytom Domadice č. 115, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 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 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
VII. Súd poučuje veriteľov, že prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, a to: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku
neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vzor tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk> /.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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 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. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
VIII. Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s
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okrem všeobecných náležitostí návrhu (§ 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie15
na uspokojenie svojich veriteľov.
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Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou ( § 29 ods. 5 ZoKR ).
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 (§ 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku ) aj odôvodnenie, ktoré
vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom ( § 23 ods. 1 ZoKR ). Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku ( §199 ods. 9 ZoKR ).
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.
Okresný súd Nitra dňa 28.4.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K010004
Spisová značka: 32R/3/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: IDS ENERGY PIPING, s.r.o. " v
reštrukturalizácii", so sídlom Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 43 906 711, ktorého správcom je G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, o prihláškach
predložených správcom, takto
rozhodol
I.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Slawomir Patyna Zaklad Uslugowy “ Blady“, so sídlom Slupia 24, 28133 Pacanów, doručené správcovi dňa 21.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
II.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Uslugi Spawalnicze MIX-SPAW, Michal Wróblewski, so sídlom Trzas
7, 97-415 Kluki, doručené správcovi dňa 28.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
III.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Uslugi Biurowe Beata Wiecek, so sídlom os. Dolnoslaskie 114/15,
97-400 Belchatow, doručené správcovi dňa 23.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
IV.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Uslugi Wielobranžowe Jan Wiecek, so sídlom os. Dolnoslaskie
114/15, 97-400 Belchatow, doručené správcovi dňa 23.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
V.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Bartolomiej Zbigniew Kosmala, so sídlom os. Dolnoslaskie 202/77, 97
-400 Belchatow, doručené správcovi dňa 23.3.2017, ktorým si, sa ako na prihlášku neprihliada.
VI.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Haus und Grund Düsseldorf und Umgebung, so sídlom Oststrasse
16, 402 10 Düsseldorf, doručené správcovi dňa 29.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
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 28.4.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K010005
Spisová značka: 32K/20/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SGL International s.r.o., ,, v
konkurze", soVydáva
sídlomMinisterstvo
947 01 Martovce
č. 75,
Martovce,
IČO:podľa
45 333
297,
ktorého Z.
správcom
je Lexvestníku
Creditor k.s., so
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona
č. 200/2011
z. o Obchodnom
a o zmene49,
a doplnení
zákonov na č.k.
svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk
sídlom kancelárie Štefánikova
949 01niektorých
Nitra, uznesením
32K/20/2015-378
zo dňa 07.04.2017 potvrdil prevod
pohľadávok v sume 13.500,48 eura pôvodného veriteľa SR
16-Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, voči
úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2017.

Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SGL International s.r.o., ,, v
konkurze", so sídlom 947 01 Martovce č. 75, Martovce, IČO: 45 333 297, ktorého správcom je Lex Creditor k.s., so
sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/20/2015-378 zo dňa 07.04.2017 potvrdil prevod
pohľadávok v sume 13.500,48 eura pôvodného veriteľa SR -Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, voči
úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2017.
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K010006
Spisová značka: 32K/6/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Ján Gálus, nar. 22.11.1953,
bytom Výstavná 13, 949 01 Nitra, ktorého správcom je LexCreditor, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova 49, 949 01
Nitra, uznesením č.k. 32K/6/2016-184 zo dňa 07.04.2017 potvrdil prevod pohľadávok v sume 1.010,42 eura
pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 29.04.2017.
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K010007
Spisová značka: 32K/46/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: City Project s.r.o., so sídlom
Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 116 390, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná,
k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/46/2015-430 zo dňa 07.04.2017 potvrdil
prevod pohľadávok v sume 794,63 eura pôvodného veriteľa SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2017.
Okresný súd Nitra dňa 2.5.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K010008
Spisová značka: 4CoKR/7/2017
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Rizmana a sudcov JUDr. Zdenky
Kohútovej a Mgr. Márie Hlaváčovej v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACHILLES, s.r.o. v
konkurze, Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, správcom ktorého je JUDr. Jana
Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné o návrhu INVEST-KAPITAL, a.s., so sídlom
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334 na vstup do konkurzného konania, o odvolaní právneho zástupcu
veriteľa: JUDr. Jozef Beňo, PhD. Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad, dlžníka: ACHILLES, s.r.o. v konkurze, Herlianska
1019, Vranov nad Topľou a správcu JUDr. Jana Čepčeková, Námestie Slobody 2, Humenné, proti uzneseniu
Okresného súdu Prešov č.k. 1K/56/2014-459 zo dňa 25.1.2017, takto
rozhodol
M e n í uznesenie tak, že pripúšťa vstup INVEST-KAPITAL, a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO:
35 871 334 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ACHILLES, s.r.o. v konkurze, so sídlom Herlianska 1019,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, namiesto pôvodného veriteľa DMM Poprad, s.r.o., so sídlom Námestie
sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36 498 050

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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M e n í uznesenie tak, že pripúšťa vstup INVEST-KAPITAL, a.s. so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO:
35
871 334 vestník
do konkurzného
úpadcuaACHILLES,
s.r.o. v konkurze, so sídlom
Herlianska
1019,
Obchodný
87/2017 konania ako veriteľa
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
09.05.2017
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, namiesto pôvodného veriteľa DMM Poprad, s.r.o., so sídlom Námestie
sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, IČO: 36 498 050
Poučenie:
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,
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).
Krajský súd v Košiciach dňa 30.3.2017
JUDr. Roman Rizman, predseda senátu
K010009
Spisová značka: 2K/2/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: JZ, s.r.o., so sídlom 082
01 Kendice 400, IČO: 45 879 281, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16,
080 01 Prešov, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa DanCzek Bratislava, s.r.o., so sídlom Malacká 2716/48, 900 31 Stupava,
IČO: 35 765 259, doručené správcovi dňa 3.6.2014 sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 2.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010010
Spisová značka: 1K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pozemné stavby Prešov, s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Budovateľská 59, 080 01 Prešov, IČO: 36 474 771 správcom ktorého je Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok o paušálnej odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Priznáva Prvá arbitrážna k.s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 293,11 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 19.01.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 4/2017.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok nevyčerpanú časť preddavku vo výške 569,93 eura
zloženého dňa 19.01.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 4/2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 293,11 eura, ktoré mu
budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 19.01.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 4/2017.
Obchodný vestník 87/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.05.2017
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu Prvá arbitrážna k.s.,
so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok nevyčerpanú časť preddavku vo výške 569,93 eura
zloženého dňa 19.01.2017 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 4/2017.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže 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 prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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 tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 2.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010011
Spisová značka: 1K/36/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Noga - VAMS, s
miestom podnikania Cernina 153, 090 16 Cernina, IČO: 34 238 964, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad,
LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Vladimír Noga - VAMS, s miestom podnikania Cernina 153, 090 16 Cernina,
IČO: 34 238 964, po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 2.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010012
Spisová značka: 1K/12/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zdeno Koky, nar.
17.11.1979, podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Koky - VANSTAV, s miestom podnikania 058 01 Gánovce,
Filice, Filická 77/21, IČO: 40 326 802, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 20.04.2017, a to tak, že označí:
-

ďalšieho veriteľa dlžníka s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti

Uvedené je potrebné
predložiť k sp. zn. 1K/12/2017 vo vyššie stanovej lehote.
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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Vyzýva navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 20.04.2017, a to tak, že označí:
Obchodný vestník 87/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 09.05.2017
ďalšieho veriteľa dlžníka s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/12/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 2.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010013
Spisová značka: 1K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEKNO, s.r.o., so sídlom
Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 331, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: TEKNO, s.r.o., so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 331,
ustanovuje správcu: Ing. Emila Čerevku, so sídlom kancelárie Štefánikova 17, 066 01 Humenné,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 1K/50/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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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v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada.
Veriteľ, ktorý
nemá na území Slovenskej
republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku
Obchodný vestník
87/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
09.05.2017
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15
dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 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).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).

Okresný súd Prešov dňa 2.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010014
Spisová značka: 40K/25/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu W. H. Group Slovakia, s. r. o. v
konkurze so sídlom 906 06 Vrbovce 1, IČO 46 829 938, uznesením č.k. 40K/25/2015-335 zo dňa 04.04.2017 povolil
vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776
005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených
pohľadávok vo výške 10 798,95 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 3/D, 3/D-2 a 3/D-3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2017.

Okresný súd Trenčín dňa 2.5.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K010015
Spisová značka: 23K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823, zastúpený:
Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, právne zastúpený: JUDr. Peter
Peružek, s.r.o., Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO 36237540,
Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu Mgr. Ladislava Zselinszkého, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01
Dunajská Streda.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zoznamu pohľadávok, av olehote
35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní od
zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú21
správu o týchto skutočnostiach.
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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. (§ 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).
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
prečo o pohľadávke v účtovníctve
neúčtuje.
(§ 29 zákonov
ods. 6 ZKR).
a o zmene a doplnení
niektorých
na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 722
ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
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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 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 alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.4.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K010016
Spisová značka: 25K/11/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Tychler, nar. 26.01.1972, Mierová č.
2020/5, 909 01 Skalica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku, Ivan Tychler, nar. 26.01.1972, Mierová č. 2020/5, 909 01
Skalica, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 202017 vo výške 663,88 eura, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku,
Ivan Tychler, nar.
26.01.1972, Mierová č. 2020/5, 909 01 Skalica, nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 202017 vo výške 663,88 eura, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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
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uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so
23 zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.4.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K010017
Spisová značka: 1K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milena Neuwirthová, nar. 16.12.1951,
bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin, do 31.3.2016 podnikajúca pod obchodným menom: Milena Neuwirthová
NOPA plus, IČO: 14 266 202, miesto podnikania: Thurzova 16, 036 01 Martin, správcom ktorého je: JUDr. Mária
Cabadajová, so sídlom kancelárie: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K/8/2015-340 zo dňa 28.3.2017 potvrdil
prevod prihlásenej pohľadávky veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške
33,58 €, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 16, 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 02.05.2017
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010018
Spisová značka: 1K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Václavů, s.r.o., Podhora 26, 034 01
Ružomberok, IČO: 35 876 735, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie: Ul. Slobody 43, 022
01 Čadca, uznesením č.k. 1K/12/2015-775 zo dňa 30.3.2017 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 10.131,97 eur, zapísaných v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 93-112, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 a vo zvyšnej časti návrh z a m i e t o l.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2017.
V Žiline, dňa 02.05.2017
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010019
Spisová značka: 5K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987,
bytom Čierne 125, 023 13 Čierne, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Advokátska kancelária JUDr. Peter
Strapáč, PhD., s.r.o., so sídlom Májová 1582, 022 01 Čadca, IČO: 50 473 522, správcom ktorého je: SKP, k.s., so
sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44915691, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 668,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 668,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 16.01.2017,
vedený pod položkou registra D18 č. 2/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto 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.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 28.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010020
Spisová značka: 5K/1/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Šteiniger, nar. 20.03.1987,
bytom Čierne 125, 023 13 Čierne, právne zastúpený advokátskou kanceláriou: Advokátska kancelária JUDr. Peter
Strapáč, PhD., s.r.o., so sídlom Májová 1582, 022 01 Čadca, IČO: 50 473 522, správcom ktorého je: SKP, k.s., so
sídlom kancelárie: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 44915691, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu 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.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
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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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.
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čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 28.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010021
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, na návrh navrhovateľa - veriteľa: VAV Management s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36648353 a účasti pristúpeného veriteľa: VIALE, s.r.o., so sídlom
SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36567795, právne zastúpený: ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so sídlom
SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36863645, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu 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.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 28.4.2017
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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K010022
Spisová značka: 5K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o., so sídlom
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina, IČO: 36735744, na návrh navrhovateľa - veriteľa: VAV Management s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 3, 973 01 Banská Bystrica, IČO: 36648353 a účasti pristúpeného veriteľa: VIALE, s.r.o., so sídlom
SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36567795, právne zastúpený: ADVISORY LAW OFFICE - Dr. Gajdoš, s.r.o., so sídlom
SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 36863645, správcom ktorého je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa
11.01.2017, vedený pod položkou registra D18 č. 3/2017, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto 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.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 28.4.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010023
Spisová značka: 3K/1/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Munka, nar. 28.07.1966, bytom
Západ 1140/23, 028 01 Trstená, ktorého správcom je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028
01 Brezovica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. 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 a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K010024
Spisová značka: 2K/11/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: MTM Partners s.r.o., so sídlom
Priehradka 20, 036 01 Martin, IČO: 36 008 991, ktorého správcom je: Konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok,
takto
rozhodol
Potvrdzuje 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 30,00 eur, ktoré sú v konečnom zozname
pohľadávok vedené pod číslom 11/1, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005.
Veriteľovi - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v
dvoch vyhotoveniach 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 a čo sleduje, musí byť podpísané. 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 2.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K010025
Spisová značka: 3K/34/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mária Maruniaková, s miestom
podnikania 027 55 Krivá 32, IČO: 32 277 377, uznesením 3K/34/2011-181 zo dňa 5.4. 2017 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 28.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K010026
Spisová značka: 1K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Vitos, nar. 13.5.1974, Hollého
646/14, 010 01 Žilina, zastúpeného: JUDr. Václavom Jaroščiakom, advokátom so sídlom M. Rázusa 14, 010 01
Žilina, správcom ktorého je: Ing. Peter Veselovský, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 05 Ružomberok,
uznesením č.k. 1K/9/2016-86 zo dňa 29.3.2017 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 24.653,14 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod
č. 11-61, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2017.
V Žiline, dňa 02.05.2017

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
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Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010027
Spisová značka: 2K/1/2016
Okresný súd v Žiline v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok dlžníka: Iveta Kostyová, nar.
04.04.1959, trvale bytom F. Štefunku 4728/1, 036 01 Martin, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom
kancelária: Palárikova 76, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí mimo iné
skutočnosti obsahovať aktuálny majetok zapísaný v súpise majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného
speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka vrátane
fotokópii výpisov z účtov.
Okrem pravidelných správ je správca povinný súdu vždy predložiť správu v prípade, že má v úmysle uzatvoriť
zmluvu o odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov
úpadcu a každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu
minimálne informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola
zmluvná strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením
zmluvy.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť zoznam pohľadávok proti podstate zostavený podľa § 96 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. do 5 dní od jeho zostavenia, ako aj návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred
jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky
zákonné náležitosti a prílohy, pričom musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K010028
Spisová značka: 1K/6/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Tanistrák, nar. 27.3.1965, bytom
023 53 Staškov 426, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148, miesto podnikania:
Závodie 70, 023 54 Turzovka, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie: 023 51 Raková 683,
uznesením č.k. 1K/6/2016-166 zo dňa 30.3.2017 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská
republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 21.713,82 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod
č. 6-42, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2017.
V Žiline, dňa 02.05.2017
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023 53 Staškov 426, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Tanistrák, IČO: 14 243 148, miesto podnikania:
Závodie 70, 023 54 Turzovka, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie: 023 51 Raková 683,
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č. 6-42, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2017.
V Žiline, dňa 02.05.2017

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010029
Spisová značka: 2NcKR/5/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Ing. Mária Maruniaková, nar. 19.4.1956, bytom 027 55
Krivá 32, do 31.8.2012 podnikajúca pod obchodným menom Ing. Mária Maruniaková, IČO: 32277377, o návrhu na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníčku, Ing. Máriu Maruniakovú, nar. 19.4.1956, bytom 027 55 Krivá 32, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K010030
Spisová značka: 1K/8/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Tibor Sabo, nar. 25.8.1986, bytom 013
25 Stráňavy 146, správcom ktorého je: Crossdefault Management Group, k.s., IČO: 45 462 801, so sídlom
kancelárie: D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K/8/2016-163 zo dňa 29.3.2017 povolil Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania
namiesto veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, v časti
pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok pod číslom 5 vo výške 150,23 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.4.2017.
V Žiline, dňa 02.05.2017

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010031
Spisová značka: 1K/9/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Poláček, nar. 28.11.1980, bytom
Kalinov 1437, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je: JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 1K/9/2015-164 zo dňa 30.3.2017 povolil Slovenskej
konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vstup do konkurzného konania
namiesto veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 42 499 500, v časti
pohľadávok zapísaných v zozname pohľadávok pod číslami 12-17 v celkovej výške 1.842,71 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2017.
V Žiline, dňa 02.05.2017
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Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010032
Spisová značka: 1K/21/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORAX SK, s.r.o., Bytčická 89, 010 09
Žilina, IČO: 44 225 636, správcom ktorého je: Mgr. Andrea Šperková, so sídlom kancelárie: Palárikova 76, 022 01
Čadca, uznesením č.k. 1K/21/2014-627 zo dňa 28.3.2017 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 60 €, zapísaných v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 71 a 72, 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 02.05.2017

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K010033
Spisová značka: 1K/25/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Pokusa, nar. 03.12.1952,
bytom 027 44 Štefanov nad Oravou 17, zastúpeného: JUDr. Ivanom Jánošíkom, advokátom, Klincovej 35, Bratislava,
správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie: Dončova 13, 034 01 Ružomberok, uznesením sp.
zn. 1K/25/2014-490 zo dňa 28.3.2017 potvrdil prevod prihlásených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, vo výške 867,60 €, zapísaných v zozname pohľadávok pod č. 171/S 182/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 02.05.2017

Okresný súd Žilina dňa 2.5.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
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K010034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Súpis oddelenej podstaty

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., Číslo zabezpečenej pohľadávky
podľa zoznamu pohľadávok: 135

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: : ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Právny titul: preplatok vyplývajúci z vyúčtovacej faktúry za elektrinu č. 7111447356 za fakturačné obdobie od
05.04.2016 do 10.12.2016 na odbernom mieste s adresou miesta spotreby Cesta Mládeže 18,901 01 Malacky
Suma: 600,53
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 600,53 EUR

K010035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Deň vydania: 09.05.2017

Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
V zmysle záväzného pokynu veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/ správca úpadcu DEVELOPMENT
1, s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Bratislava I, č. k. 8K/17/2016, JUDr. Alexandra Molnárová ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú peňažnú pohľadávku:

Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Dlžník
položky majetku položky majetku

2

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Dunajská, a.s., Dunajská Nárok na zaplatenie odplaty za
46, 811 08 Bratislava, IČO: stavebné práce a dodané materiály v 1/1
35 823 151
zmysle Zmluvy o dielo

Súpisová
hodnota
majetku

3 834 790,04 €

- podrobné informácie ponukového konania budú záujemcom poskytnuté správcom za nenávratný poplatok vo
výške 250,- EUR, ktorý je príjmom konkurznej podstaty,
- lehota je maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
- na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K010036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagoňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/35/2016 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/35/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE - Il. kolo
V zmysle záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa podľa § 82 ods. 2 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/ zo dňa 31.03.2017, správca
úpadcu Jozef Bagoňa, nar. 15.09.1984, bytom Šenkvická 198/13, 900 82 Blatné, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, č.k. 4K/35/2016, Ing. Miroslav Kapolka ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovnú hnuteľnú vec:
-motorové vozidlo Motorové vozidlo MAZDA 5 2.0 MZR-CD Touring, VIN: JMZCR19R660129950, Rok výroby: 2006
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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-motorové vozidlo Motorové vozidlo MAZDA 5 2.0 MZR-CD Touring, VIN: JMZCR19R660129950, Rok výroby: 2006
zapísané v súpise oddelenej podstaty pod číslom 1 (súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 56/2017 zo dňa
21.03.2017 pod K006198),
-záujemcovia doručia svoje cenové ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s výrazným
označením „predaj – neotvárať – Motorové vozidlo MAZDA“, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu,
-na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
- písomná ponuka musí obsahovať označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho
označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických
osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, spôsob uhradenia kúpnej ceny a kontakt na
záujemcu.
- v prípade ak predložená ponuka nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok na záujemcu, na
predloženú ponuku sa v rámci verejného ponukového konania nebude prihliadať,
- víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol najvyššiu
kúpnu cenu. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť,
- podmienkou prevodu majetku je úhrada kúpnej ceny najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľnej veci.
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľnej veci do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu
príslušného orgánu s uzavretím kúpnej zmluvy.
-bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0904 557 344,
Ing. Miroslav Kapolka, spráca.

K010037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bíziková rod. Belišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
P.O.Box 75, Záhrebská 6, 810 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/71/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/71/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, P.O.Box. č. 75, 810 05 Bratislava, správca konkurznej
podstaty úpadcu Silvia Bíziková rod. Belišová, Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, č.k. 8K/71/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reľtrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky prihlásené po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Poradové číslo v zozname pohľadávok: P2
Veriteľ: Diners Club CS, s.r.o., Nám Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086
Prihlásená suma: 1.353,90 EUR
Poradové číslo v zozname pohľadávok: P3
Veriteľ: Diners Club CS, s.r.o., Nám Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásená suma: 48,20 EUR

K010038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bíziková rod. Belišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vároši
Sídlo správcu:
P.O.Box 75, Záhrebská 6, 810 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/71/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/71/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Sp.zn. súdneho spisu:

8K/71/2016

Sp.zn. správcovského spisu: 8K/71/2016 S398

Úpadca: Silvia Bíziková, rod. Belišová, Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo, nar.30.07.1978

Zápisnica z konania 1. schôdze veriteľov malého konkurzu

Dátum a čas konania schôdze: 03.05.2017 o 10:00 hod.
Miesto konania schôdze: v sídle správcu Záhrebská 6, 811 05 Bratislava
Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice.

Začiatok schôdze:

10:00 hod. Ukončenie schôdze:

Predseda schôdze:

JUDr. Peter Vároši, správca

Zapisovateľ :

10:30 hod.

JUDr. Zuzana Pangrácová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia účastníkov - otvorenie schôdze.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania..
Voľba veriteľského výboru - jedného zástupcu veriteľov podľa ustanovenia § 107 ods.(2) ZKR
Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
Záver.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8K/71/2016 zo dňa 24.01.2017 súd v vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Silvia Bíziková, rod. Belišová, nar. 30.07.1978, trvale bytom Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo,
pričom otvoril malý konkurz.
Zároveň bol ustanovený do funkcie správcu : JUDr. Peter Vároši, so sídlom kancelárie Záhrebská 6, P.O.Box č.75,
810 05 Bratislava, značka správcu, S 398.
Z uvedeného dôvodu bola zvolaná schôdza veriteľov podľa ustanovenia § 107 ods.(2) Zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) za účelom voľby jedného zástupcu
veriteľov namiesto veriteľského výboru.

1. K bodu 1/ Prezentácia účastníkov - otvorenie schôdze
Otváram schôdzu veriteľov úpadcu Silvia Bíziková, rod. Belišová, nar. 30.07.1978, trvale bytom Borovicová
5022/45, 900 27 Bernolákovo.

Ako správca budem predsedať tejto schôdzi v súlade s ust. § 35 ods. (1) ZKR. O priebehu schôdze bude spísaná
zápisnica správcom a to tak, že správca bude diktovať opis priebehu schôdze podľa § 35 ods. (6) ZKR k jednotlivým
bodom programu zapisovateľovi.

Odpis zápisnice bude po ukončení schôdze priamo doručený súdu. Zápisnica bude tvoriť súčasť správcovského
spisu a veritelia majú nárok do zápisnice nahliadať, majú nárok na odpis zápisnice za úhradu vecných nákladov a to
podľa ust. § 35 ods. (7) ZKR a to za 0,17 € za jednu stranu vrátane DPH.

Schôdza bola zvolaná podľa ustanovenia § 34 ods.(4) ZKR zverejnením termínu a programu schôdze v Obchodnom
vestníku č. 58/2017 deň vydania 06.04.2017.

Poučujem veriteľov o právach a povinnostiach spojených s účasťou na schôdzi veriteľov a o spôsobe hlasovania
uvedeného v ustanoveniach § 35 ods. 2,3,4 ZKR a to že právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ
prihlásenej pohľadávky. Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Právo hlasovať má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená, na každé jedno euro zistenej sumy
pohľadávky má veriteľ jeden hlas.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou, odkaz na ust. § 28 ods. 3 ZKR.
Schôdza je uznášaniaschopná, pretože sa jej zúčastnil

1

veriteľ, ktorých celkový počet hlasov je

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Schôdza je uznášaniaschopná, pretože sa jej zúčastnil
166.719
Oprávnený hlasovať je

1

1

Deň vydania: 09.05.2017

veriteľ, ktorých celkový počet hlasov je

veriteľ.

Uznesenie č.1
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný

1

veriteľ s celkovým počtom hlasov 166.719

2. K bodu 2/ Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania.
Správca JUDr. Peter Vároši predniesol krátku správu o stave konkurzného konania. Oboznámil prítomných veriteľov
o činnosti a o úkonoch vykonaných správcom odo dňa vyhlásenia konkurzu, ktoré sa týkali predovšetkým zistenia
majetku úpadcu, zistenia záväzkov úpadcu súvisiacich s prihlásenými pohľadávkami veriteľov.

Uznesenie č.2
Schôdza veriteľov berie správu na vedomie.

3. K bodu 3/ Voľba veriteľského výboru - jedného zástupcu veriteľov podľa ustanovenia § 107 ods.(2) ZKR.
Správca navrhol zvoliť jedného zástupcu veriteľov:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 s najvyšším počtom hlasov 166.719
Hlasovanie: 166.719
Za: 166.719
Slovenská sporiteľňa, a.s

-

spolu

166.719 hlasov

Proti: 0 hlasov
Zdržal sa : 0 hlasov

Uznesenie č.3
Na návrh správcu schôdza veriteľov zvolila veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. za jedného zástupcu veriteľov.

4. K bodu 4/ Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu

Hlasovanie za výmenu:
Za:

0
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166.719 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie č.4
Schôdza veriteľov potvrdila zotrvanie JUDr. Petra Várošiho vo funkcii správcu.

K bodu 5. Záver.

Týmto bol program prvej schôdze veriteľov malého konkurzu vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným
veriteľom za účasť a schôdzu o 10:30 hodine ukončil.

Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Peter Vároši - správca

Zapisovateľ: JUDr. Zuzana Pangrácová

K010039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/8, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Tibor Gažovič, narodený 18.01.1965, trvale bytom Hodálova 468/8, 841 04
Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: SK27 0900 0000 0001 7258 2887 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu: 4K/3/2017

JUDr. Eva Bieliková, správca

K010040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 3156/43, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Jozef Pacher, narodený 2.9.1976, trvale bytom Nejedlého 3156/43, 841 02
Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: SK03 1100 0000 0026 1620 8984 vedený v Tatra banka a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu: 8K/3/2017

JUDr. Eva Bieliková, správca

K010041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varečka Jozef, PharmDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 3, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/56/2013 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
3K/56/2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: PharmDr. Jozef Varečka, trvale bytom Jána Smreka 3,
841 08 Bratislava, nar. 01.03.1986, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
3K/56/2013, 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 30.05.2017 (utorok) o 13.00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4 poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Voľba Zástupcu veriteľov,
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.

K010042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Braso
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačalova 999/23, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Kamil Braso, narodený 15.07.1979, naposledy bytom Kvačalova 999/23, 821
08 Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: SK32 1100 0000 0026 1896 7239 vedený v Tatra banka a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu: 6K/3/2017

JUDr. Eva Bieliková, správca

K010043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pluhová 952/14, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1975
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 4/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 4/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Štefan Libuša, nar. 27.05.1975, naposledy bytom Pluhová 952/14, 831 03
Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: SK44 0900 0000 0002 5004 1446 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu: 6K/4/2017

JUDr. Eva Bieliková, správca

K010044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Šucha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borekova 10582/56, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K 2/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K 2/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Róbert Šucha, nar. 24.09.1973, naposledy bytom Borekova 10582/56, 821 06
Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: SK51 0900 0000 0006 3571 6424 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu: 6K/2/2017

JUDr. Eva Bieliková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1, v celkovej výške 62,40
EUR;
pohľadávka veriteľa O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 2, v celkovej výške 40,44 EUR;
pohľadávka veriteľa O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 3, v celkovej výške 45,00 EUR;
pohľadávka veriteľa O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863, prihlásená
súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 4, v celkovej výške 6,00 EUR;
2. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
215 759, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 16,50 EUR;
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K010046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej

Dôvod
do

zápisu Dátum
súpisu do

zápisu Súpis majetku - Všeobecná
Zostatková
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma

Číslo účtu

Mena Banka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do
súpisu do
súpisu podstata - Pohľadávky z účtu v
suma
majetku
majetku
banke
Zrážky z dôchodku úpadcu podľa
§ 67 odsek 1
02. mája 2017 § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005
písm. b) ZKR
5.660,60 €
Z.z. 42,53 EUR

Deň vydania: 09.05.2017
Číslo účtu

Mena Banka

IBAN:
SK27
mBank
S.A.,
8360 5207 0042 EUR pobočka zahraničnej
0572 9856
banky

V Bratislave, dňa 03. mája 2017
JUDr. Martin Aksamit, správca

K010047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Kujovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1962
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Rastislav Kujovič, narodený 26.09.1962, trvale
bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
Číslo súpisovej zložky: 5
Dátum zápisu: 28.04.2017
Popis: preplatok na dani z príjmu FO za rok 2016
Súpisová hodnota: 34,17 €

V Bratislave, dňa 03.05.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K010048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA SPC27, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 365 521
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla správcu
Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, reštrukturalizačný správca dlžníka TATRA SPC27, s.r.o.,
so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 45 365 521, týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu na adresu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do reštrukturalizačného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. reštrukturalizačný správca

K010049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA SPC27, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 365 521
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., IČO: 46 570 675 so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, ako reštrukturalizačný správca
dlžníka: TATRA SPC27, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 45 365 521, oznamuje veriteľom,
že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do reštrukturalizačného spisu
v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až
piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie
do spisu možno podávať písomne deň vopred a to na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 948 376
167, e-mailom: office@advisorsks.sk

K010050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA SPC27, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 365 521
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2017
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 dlžníka : TATRA
SPC27, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 45 365 521 (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 TATRA SPC27, s.r.o., registered office Velehradská 33, 821 08 Bratislava Slovak
republic, identification number: 45 365 521 (hereinafter only “the debtor“), notify you as follows:

V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 8R/2/2017, uznesením zo dňa 14.03.2017, o začatí reštrukturalizačného
konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 57/2017 dňa 22.03.2017,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 57/2017 dňa 22.03.2017,
pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 23.03.2017.
In the case of the petitioner – debtor on the proposal for permit of restructuring of the debtor, the District
Court Bratislava I in the proceedings held under file no. 8R/2/2017, by the resolution of 14th March 2017,
decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial
Bulletin of the Slovak Republic no. 57/2017 on 22nd March 2017, while the restructuring proceedings is
deemed to be commenced on 23rd March 2017.

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 24.04.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o povolení
reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2017 dňa 02.05.2017, pričom reštrukturalizácia
dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 03.05.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia dlžníka.
The District Court Bratislava I by the resolution of 24th April 2017 permitted the restructuring of the debtor.
The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 83/2017 on 2nd
May 2017, while the restructuring of the debtor is deemed to be permitted from the date of 3rd May 2017.
The restructuring 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
adresu:

Advisors k.s.
Koceľova 17
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 30 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:

Advisors k.s.
Koceľova 17
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 04.05.2017.
The date 4th May 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 linku:
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
necessarydocuments 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.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall 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. Also the creditors of the claims
the creation of which depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while
there shall be stated the condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims
secured with the real right who shall state in the separate application form the type, order and legal cause of
the creation of real right along with stating the property by which itcis securted and the amount up to which
it vis secured. The claim is applied in the Euro currency. Documents proving the data referred to in the
application shall be enclosed to the application. A creditor who is an accounting entity, shall state in the
application whether the claim is recorded in its accounts.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the
Slovak Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered
office in the territory of the Slovak Republic for service of documents.

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 which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not
received within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by
elapsing the deadline for loding the 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 so that the original application will be replaced
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application. Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced
by a new application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the 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 dátumu
23.03.2017 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the debtor that arose by the
date of initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 23rd March 2017 (inclusive) are considered to
be the claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.

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.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides
otherwise, only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right
to exercise their rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely
applied by lodging the application, the right to enforce these claims against the debtor in case of
confirmation of the restructuring plan by the court, expires.

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.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely
registered their claims under this Act, to enforce these claims against the debtor expires, as well as the
security rights relating to the property of the debtor that have not been properly and timely registered; the
same is applied also 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 Bratislave dňa 03.05.2017
In Bratislava, on 3rd May 2017

Advisors k.s. - JUDr. Pavel Škoda, reštrukturalizačný správca
Advisors k.s. - JUDr. Pavel Škoda, restructuring trustee of debtor
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

47

Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

K010051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 426 679
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla správcu
Advisors k.s., IČO: 46 570 675, značka správcu S1590, reštrukturalizačný správca dlžníka TATRA
DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679, týmto oznamuje veriteľom,
že došlo k zmene sídla kancelárie správcu na adresu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Správca ďalej týmto oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do reštrukturalizačného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne pracovný deň vopred na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk.
Advisors k.s. reštrukturalizačný správca

K010052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 426 679
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Advisors k.s., IČO: 46 570 675 so sídlom kancelárie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, ako reštrukturalizačný správca
dlžníka: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
reštrukturalizačného spisu v kancelárii správcu na adrese: Koceľova 17, 821 08 Bratislava, počas stránkových hodín
v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne deň vopred a to na vyššie uvedenej adrese, alebo na
tel. čísle: +421 948 376 167, e-mailom: office@advisorsks.sk

K010053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRA DEVELOPMENT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velehradská 33, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 426 679
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
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Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2017
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 dlžníka: TATRA
DEVELOPMENT, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, 821 08 Bratislava, IČO: 36 426 679 (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 TATRA DEVELOPMENT, s.r.o., registered office Velehradská 33, 821 08 Bratislava
Slovak republic, identification number: 36 426 679 (hereinafter only “the debtor“), notify you as follows:

V právnej veci navrhovateľa – dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka rozhodol Okresný súd
Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 8R/3/2017, uznesením zo dňa 14.03.2017, o začatí reštrukturalizačného
konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 57/2017 dňa 22.03.2017,
pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 23.03.2017.
In the case of the petitioner – debtor on the proposal for permit of restructuring of the debtor, the District
Court Bratislava I in the proceedings held under file no. 8R/3/2017, by the resolution of 14th March 2017,
decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial
Bulletin of the Slovak Republic no. 57/2017 on 22nd March 2017, while the restructuring proceedings is
deemed to be commenced on 23rd March 2017.

Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 24.04.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka. Uznesenie o povolení
reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2017 dňa 02.05.2017, pričom reštrukturalizácia
dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 03.05.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia dlžníka.
The District Court Bratislava I by the resolution of 24th April 2017 permitted the restructuring of the debtor.
The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin no. 83/2017 on 2nd
May 2017, while the restructuring of the debtor is deemed to be permitted from the date of 3rd May 2017.
The restructuring 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
adresu:

Advisors k.s.
Koceľova 17
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 30 days from the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 30 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:

Advisors k.s.
Koceľova 17
821 08 Bratislava
Slovenská republika

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 04.05.2017.
The date 4th May 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

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 linku:
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
necessarydocuments 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.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall 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. Also the creditors of the claims
the creation of which depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while
there shall be stated the condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims
secured with the real right who shall state in the separate application form the type, order and legal cause of
the creation of real right along with stating the property by which itcis securted and the amount up to which
it vis secured. The claim is applied in the Euro currency. Documents proving the data referred to in the
application shall be enclosed to the application. A creditor who is an accounting entity, shall state in the
application whether the claim is recorded in its accounts.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the
Slovak Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered
office in the territory of the Slovak Republic for service of documents.

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 which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not
received within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by
elapsing the deadline for loding the 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 so that the original application will be replaced
by a new application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the 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 dátumu
23.03.2017 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the debtor that arose by the
date of initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 23rd March 2017 (inclusive) are considered to
be the claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.

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.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides
otherwise, only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right
to exercise their rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely
applied by lodging the application, the right to enforce these claims against the debtor in case of
confirmation of the restructuring plan by the court, expires.

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.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely
registered their claims under this Act, to enforce these claims against the debtor expires, as well as the
security rights relating to the property of the debtor that have not been properly and timely registered; the
same is applied also to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

51

Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

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 Bratislave dňa 03.05.2017
In Bratislava, on 3rd May 2017

Advisors k.s. - JUDr. Pavel Škoda, reštrukturalizačný správca
Advisors k.s. - JUDr. Pavel Škoda, restructuring trustee of debtor

K010054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Rodinný
dom:
Por.
číslo
9.

Dôvod
Orientačné
Parcelové Súpisová
Deň
Súpisné Číslo listu
Vlastnícky
zapísania
číslo
číslo
hodnota
zapísania
číslo
vlastníctva
podiel
do
vchodu
pozemku EUR
do súpisu
súpisu
1/1
§ 67
Rodinný Hontianske Hontianske
Hontianske
nezapísané
98
SR
525
525
majetok v 166/35
ods.1 a) 21.4.2017
dom
Nemce
Nemce
Nemce
na LV
000,00 €
BSM
ZKR
Popis

Obec

Katastrálne
Štát Ulica
územie

Pozemok:
Por.
Druh
číslo

10.

Výmera
Štát Obec
v m2

Zastavené
plochy a
nádvoria

257,6

SR

Hontianske
Nemce

Katastrálne
územie

Číslo listu
vlastníctva

Parcelové
Podiel
číslo

Hontianske
Nemce

nezapísané
na LV

166/35

Súpisová
hodnota v
EUR

1/1
majetok v 2 000,00 €
BSM

Dôvod
Deň
zapísania do zapísania do
súpisu
súpisu
§ 67 ods.1
21.4.2017
písm. a) ZKR
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Pozemok:
Por.
Druh
číslo

11.

Výmera
Štát Obec
v m2

Zastavené
plochy a
nádvoria

700

SR

Hontianske
Nemce

Katastrálne
územie

Číslo listu
vlastníctva

Parcelové
Podiel
číslo

Hontianske
Nemce

LV č. 643

166/11

Súpisová
hodnota v
EUR

1/1
majetok v 4 000,00 €
BSM

Dôvod
Deň
zapísania do zapísania do
súpisu
súpisu
§ 67 ods.1
21.4.2017
písm. a) ZKR

iTRUSTee Recovery, k.s. - správca

K010055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1967
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu Peter Cako, narodený: 07.12.1967, trvale bytom:
Húščavova 1, 841 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR, týmto zverejňuje doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:

Číslo s.p.
22

Dátum zápisu
02.05.2017

Popis
Preplatok na dani FO za rok 2016

Súpisová hodnota
59,11 €

V Bratislave, dňa 03.05.2017
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K010056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Chovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chorvátska 486/8, 900 82 Blatné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1977
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2016 S 1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2016
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Poznámka o spornom zápise k majetku pod por. č. 11
Dôvod: podľa tvrdení úpadcu sa jedná o majetok v BSM, ktorý bol prevedený bez súhlasu úpadcu na tretiu osobu - sporná poznámka v
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Dôvod: podľa tvrdení úpadcu sa jedná o majetok v BSM, ktorý bol prevedený bez súhlasu úpadcu na tretiu osobu - sporná poznámka v
prospech osoby - Pavel Matušov, rod. Matušov, Hontianske Nemce 170, 962 65 Hontianske Nemce

iTRUSTee Recovery, k.s. - správca

K010057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladislav Grešo, bytom Vrútocká 4519/40, 821 04
Bratislava,
nar.:
06.03.1971,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpisu
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
03/2017
TK accomidation s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

poukázaná

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 165,59 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 03.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K010058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861 / 7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 03/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 175,14 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 03.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K010059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pažitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 5/745, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 20/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Časť invalidného dôchodku
za máj 2017
Suma: 42,17 EUR
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 42,17 EUR
Dlžník: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Deň zápisu: 2. 5. 2017
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

55

Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

K010060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Petrášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2017 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správkyňa úpadcu: Martina Petrášová, nar.
10.01.1978, trvale bytom Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, (ďalej len „úpadca“), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36K/5/2017 zo dňa 21.4.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu a JUDr. Barbora Volárová, so sídlom správcovskej kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany , bola
ustanovená do funkcie správcu úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV
83/2017 dňa 2.5.2017.
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 Trnava, proc.
no.36K/5/2017, dated on April, the 21st, 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtors assets: Martina
Petrášová, date of birth: 10.01.1978, residence Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, and JUDr. Barbora
Volárová with her seat of office at Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, was appointed to the function of bankruptcy
administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic no. OV
83/2017 dated on May the 2nd, 2017.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava became valid on May, the 3rd, 2017. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (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 JUDr. Barbora Volárová, so sídlom správcovskej kancelárie
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, č.k. 36K/5/2017, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať 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, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „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 on Debtors assets in one original to the bankruptcy administrator to the address JUDr. Barbora
Volárová, Kukučínova 11, 921 01 PIešťany, Slovak republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to
the Okresný súd Trnava (District Court Trnava), Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic, to the proc. no.
36K/5/2017.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankruptldebtor, about the name, surname and the domicile
or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtors assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
credltor's lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú splňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohl'adávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement
of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court
do not have the duty to notity the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.
JUDr. Barbora Volárová, bankruptcy trustee

K010061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Petrášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2017 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Volárová, správca v konkurznej veci úpadcu Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, bytom Mierová
921/42, 922 07 Veľké Kostoľany, týmto v súlade s ust. §32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamujem veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ust.
§32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,-€ sú povinní zložiť na účet správcu úpadcu vedený v Raiffeisen banke o.z.
Tatra banka a.s.:
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K010062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Petrášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 921/42, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2017 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správkyňa v konkurznej veci úpadcu: Martina Petrášová, nar. 10.01.1978, trvale bytom Mierová 921/42, 922 07
Veľké Kostoľany, oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa Kancelárie správkyne na
Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správkyni, ako aj na
nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.,
vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: 00421 33 7733751 alebo na e-mailovej adrese:
b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/11/2015 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/11/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Vojtech Botló, nar. 28.11.1970, bytom Veterná ulica
413/62, 930 39 Zlaté Klasy, na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.09.2015, č.k.
23K/11/2015 vyhlásený konkurz, týmto upravuje súpis majetku všeobecnej podstaty v dôsledku speňaženia
súpisovej zložky č.4 :

1.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nehnuteľnosť - stavba
Opis súpisnej položky: spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 2/4 k celku na stavbe - rodinný dom súpisné číslo 413,
postaveného na parcele č. 346, evidovaný na Liste vlastníctva č. 973, v okrese Dunajská Streda, Obec: Zlaté Klasy,
katastrálne územie: Rastice .
Pozn.: pozemok pod domom je vo vlastníctve obce
Súpisová hodnota majetku: 8 000,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 01.12.2015
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

2.Súpisová zložka majetku - vylúčená
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladné vozidlo
Opis súpisnej položky: nákladné motorové vozidlo FIAT Ducato, rok výroby 1989, EČV: DS – 679 BB, typ: dodávka,
farba: biela, stav: ojazdené, značne opotrebované
Súpisová hodnota majetku: 300,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 01.12.2015
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň vyradenia majetku: 17.08.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod vyradenia majetku: Nemožnosť speňaženia vozidla v súlade s platnými právnymi predpismi, z dôvodu
rozporov medzi údajmi o motorovom vozidle zapísanými v príslušnej dokumentácii (osvedčenie o evidencii vozidla)
so skutočným stavom a s tým spojená nemožnosť prepisu vozidla na inú osobu.

3. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: osobné vozidlo
Opis súpisnej položky: osobné motorové vozidlo Škoda Felicia, rok výroby 1996, EČV: DS – 652 EC, typ: 5-dverové,
farba: biela, stav: ojazdené, značne opotrebované
Súpisová hodnota majetku: 300,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 01.12.2015
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
Speňažená: 30.04.2017 za sumu 200,00 €

4. Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Typ súpisnej položky: nákladný príves
Opis súpisnej položky: nákladný príves PONGRATZ, rok výroby 2000, EČV: DS – 205 YC,
Súpisová hodnota majetku: 70,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 01.12.2015
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
Speňažená: 01.07.2016 za sumu 80,10 €

5.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Hotovosť zabezpečená od úpadcu vo výške 150,00 €
Súpisová hodnota majetku: 150,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 13.05.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

6.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Súpisová hodnota majetku: 482,71 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 04.01.2016
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

V Šali dňa 03.05.2017

Vyhotovil: Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K010064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Juršták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 9/1474, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.4.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/28/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 15/
Opis súpisovej zložky majetku:
Peňažná pohľadávka:
Celková suma:
377,74 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: pracovná zmluva, výkon práce úpadcu, časť mzdy za mesiac apríl 2017,
Dlžník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ul. Jána Jánoša 1, 843 02 Bratislava,
IČO: 35 757 442
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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Dátum splatnosti: máj 2017
Súpisová hodnota: 377,74 EUR
Deň zápisu: 3. 5. 2017

K010065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Pažitka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 5/745, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2016 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Alena Kaplanová
Nám. 1. mája č. 14
921 01 Piešťany
ustanovená do funkcie správcu v konkurznom konaní úpadcu: Martin Pažitka, nar. 12. 6. 1974, bytom: Brestová
745/5, 919 27 Brestovany,
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamuje:
že správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli a majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje.
Zároveň správca oznamuje zámer správcu zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľ pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená
do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu,
ako rozsahu určenom správcom.

K010066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 1512/59, 958 26 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
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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Spisová značka správcovského spisu: 38K/28/2014-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/28/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 8
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: Zrážka z dôchodku za mesiac marec 2017 poukázaná Sociálnou poisťovňou so sídlom v Bratislave v zmysle
§ 72 ods. 2 ZoKR dňa 01.03.2017 na účet správcu konkurznej podstaty IBAN: SK24 5200 0000 0000 1579 5395
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 11,77 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby.
Sporný zápis:

K010067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gallová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Roháča 906 / 3, 971 03 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/47/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/47/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku
( v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov )

V Trenčíne, dňa 27.04.2017 vyhotovil:

JUDr. Danica Birošová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Piaristická 44
911 01 Trenčín
Slovenská republika
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
značka správcu: S106
ako správca úpadcu :
Lenka Gallová, nar. 12.12.1988
J. Roháča 906/3
971 01 Prievidza II. Necpaly
Slovenská republika

číslo konania: 38K/47/2016
konanie vedené Okresným súdom Trenčín

1.Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č. k. 38K/47/2016 -73 zo dňa 12.09.2016 vydaným v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka Lenka Gallová, nar. 12.12.1988, rod. č. XXXXXXXX,bytom J. Roháča 906/3, Prievidza –
Prievidza III Necpaly 971 01, Slovenská republika, došlo k vyhláseniu konkurzu na majetok dlžníka Lenka Gallová,
nar. 12.12.1988, rod. č. XXXXXXXXXXX,bytom J. Roháča 906/3, Prievidza – Prievidza III Necpaly 971 01, došlo
k ustanoveniu fyzickej osoby: JUDr. Danica Birošová, sídlo kancelárie: Piaristická 46, 911 01 Trenčín, zapísanej
v Zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S106, do
funkcie, s dátumom uverejnenia v Obchodnom vestníku OV 179/2016 zo dňa 19.09.2016 s účinkami zverejnenia
dňa 20.09.2016. Konkurz bol vyhlásený za malý.
V predmetnom konkurznom konaní si v základnej prihlasovacej lehote prihlásili pohľadávky
nezabezpečení veritelia úpadcu :

Veriteľ BENY – STAV Prievidza, s.r.o., zistená pohľadávka vo výške 345,88 € .
Veriteľ Sociálna poisťovňa ,a. s., zistená pohľadávka vo výške: 978,51 €.
Veriteľ ČSOB, a. s., zistená pohľadávka vo výške 25.158,52 €.
Veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., zistená pohľadávka vo výške 291,78 €.
Veriteľ CONSUMER FINANCE HOLDING, a. s., zistená pohľadávka vo výške 9.491,12 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ OTP banka Slovensko, a. s., zistená pohľadávka vo výške 18.041,26 €.
Veriteľ Tatra banka, a. s., zistená pohľadávka vo výške 9.066,80 €.

V predmetnom konkurznom konaní sa po základnej prihlasovacej lehote prihlásili 3 nezabezpečení veritelia:

Veriteľ Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., zistená pohľadávka vo výške 112,81 €.
Veriteľ BNP PARIBAS FINANCE SA, zistená pohľadávka vo výške 42,85 €.
Veriteľ Roman Gálik, zistená pohľadávka vo výške 3.011,23 €.

V predmetnom konkurznom konaní sa po základnej prihlasovacej lehote a súčasne po zverejnení oznamu
o zostavení pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku a to v súlade s ustanovením §
96 ods. 2a § 101ZKR, a teda po dni 13.03.2017, prihlásil nasledovný nezabezpečený veriteľ:

Veriteľ O2 Slovakia, s.r.o., zistená pohľadávka vo výške 129,48 €. Oznam o doručení prihlášky po uplynutí
základnej lehoty a o zapísaní predmetnej prihlášky do zoznamu pohľadávok bol uverejnený v Obchodnom vestníku
č.68/2017 dňa 06.04.2017. Podľa ustanovenia § 28 ods. 3 ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Z uvedeného dôvodu, túto pohľadávku, za predpokladu, že budú v konkurznom
konaní zistené, nebudú uspokojované z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ale prípadne až v
oddĺžení.

V konkurznej veci Úpadcu boli prihlásené/uplatnené len nezabezpečené pohľadávky, a ani neskôr nebolo
uplatnené žiadne zabezpečovacie právo, z toho dôvodu nebola vytvorená žiadna oddelená podstata.

V súlade s § 76 ods. 2 ZKR sme v predmetnom konkurze dňa 18.11.2016 vyhotovili súpis majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol následne zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 224/2016 zo dňa
23.11.2016. Súpis všeobecnej podstaty sme následne doplnili, pričom doplnenia súpisu všeobecnej podstaty boli
zverejnené v Obchodných vestníkoch SR č. 05/2017 zo dňa 09.01.2017, č. 71/2017 zo dňa 11.04.2017 a posledné
doplnenie súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu je zo dňa 27.04.2017 s tým, že aj v tento deň
bol daný na zverejnenie do OV . Dôvodom tohto posledného doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo najmä
doplnenie daňového preplatku za zdaňovanie obdobie roku 2016, ktorý na konkurzný účet bol poukázaný dňa
27.04.2017.

Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
Označenie: Iná majetková hodnota

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. č.
právny dôvod vzniku
1. Finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
2.
09/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
3.
10/2016
4. vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
5.
11/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
6.
12/2016
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
7.
01/2017
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
8.
02/2017
zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
9.
03/2016
10. Preplatok dane za zdaňovacie obdobie za rok 2016
SPOLU:

Deň vydania: 09.05.2017
súpisová
majetku
1.670 €

za mesiac
za mesiac

za mesiac
za mesiac
za mesiac
za mesiac
za mesiac

hodnota
deň zápisu
18.11.2016

28,74 €

18.11.2016

151,05 €

18.11.2016

663,88 €

03.01.2017

90,30 €

03.01.2017

86,15 €

03.01.2017

85,68 €

06.04.2017

269,99 €

06.04.2017

172,67 €

27.04.2017

641,72 €

27.04.2017

3.860,18 €

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom nie sú žiadne. V súčasnosti podľa písomnej odpovede zo dňa
20.02.2017 nie je na Okresnom súde Trenčín a zo dňa 20.02.2017 na Krajskom súde v Trenčíne, ani na inom súde
vedené voči JUDr. Danica Birošová ako správca úpadcu a ani voči úpadcovi Lenke Gallovej žiadne súdne konanie.

V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorej termín konania bol určený na deň
20.12.2016, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2016 zo dňa 11.11.2016.

Dňa 20.12. 2016 sa konala 1. Schôdze veriteľov, na ktorej bol za zástupcu veriteľov zvolený veriteľ ČSOB, a. s., so
sídlom na Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140.

V súlade s § 96 ods. 2 a § 101 ZKR správca zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku
č. 50/2017 dňa
13.03.2017.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok a taktiež
nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca následne bez zbytočného odkladu v zmysle § 98 ods. 1 ZKR zostavil rozvrh zo všeobecnej podstaty po
speňažení majetku všeobecnej podstaty.

V zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 101 ZKR správca pripravil v stanovenej lehote rozvrh zo všeobecnej podstaty,
ktorý pred jeho zverejnením v Obchodnom vestníku doručil príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov
úpadcu ČSOB, a. s., so sídlom na Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140 a určuje mu lehotu 30 dní na
schválenie návrhu konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po
dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

2. Rozvrhová 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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Týmto správca úpadcu predkladá konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu pre
veriteľov vyhotovený podľa § 101 ZKR. Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila výlučne na
všeobecnú podstatu, žiadna oddelená podstata vytvorená nebola. Zároveň konštatuje, že v predmetnom
konkurznom konaní je konkurzná podstata tvorená len peňažnými prostriedkami a to:
iná
hodnota
iná
2.
hodnota
iná
3.
hodnota
iná
4.
hodnota
iná
5.
hodnota
iná
6.
hodnota
iná
7.
hodnota
iná
8.
hodnota
iná
9.
hodnota
iná
10.
hodnota
1.

majetková

Finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku

1.670,00 €

majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
28,74 €
09/2016
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
151,05 €
10/2016
majetková
vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín
663,88 €
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
11/2016
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
12/2016
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
01/2017
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
02/2017
majetková zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
03/2017
majetková
Preplatok dane za zdaňovacie obdobie rok 2016

konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac

90,30 €

konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac

86,15 €
85,68 €

konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR za mesiac

269,99 €
172,67 €
641,72 €

SPOLU

3.860,18 €

Zoznam pohľadávok proti podstate pozostáva z nasledovných pohľadávok:

suma

poradie uspokojenia podľa
podstata
ZKR

veriteľ

právny dôvod

Slovenská pošta, a.s.

poštovné

32,50 €

§87 ods.2 písm. e)

VP

ZUNO BANK AG

poskytnutie súčinnosti

31,87 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Prima banka Slovensko,
poskytnutie súčinnosti
a.s.

24,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytnutie súčinnosti

24,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Tatra banka, a.s.

poskytnutie súčinnosti

30,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

mBank S.A.

poskytnutie súčinnosti

9,92 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

ČSOB, a.s.

poskytnutie súčinnosti

30,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

VÚB, a.s.

poskytnutie súčinnosti

24,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

Sberbank Slovensko, a.s. poskytnutie súčinnosti

35,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

ČSOB, a.s.

bankové poplatky

37,97 €

§87 ods.2 písm. e)

VP

PDB group, s.r.o.

digitalizácia dokumentov, administratívne práce

156,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

vyúčtovanie cestovných náhrad

37,59 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

náklady na tlač a administratívne výdavky

52,00 €

§87 ods.2 písm. c)

VP

odmena z dosiahnutého výťažku

119,59 €

§87 ods.2 písm. a)

VP

§87 ods.2 písm. k)

VP

796,66 €

§87 ods. 2 písm. c)

VP

predpokladané výdavky do zrušenia konkurzu / poštovné,
200,00 €
bankové poplatky..... /

§87 ods.2 písm. e)

VP

JUDr. Danica
správca
JUDr. Danica
správca
JUDr. Danica
správca

Birošová,
Birošová,
Birošová,

Okresný súd Trenčín

súdny poplatok za zrušenie konkurzu

JUDr. Danica Birošová

paušálna odmena správcu vo výške

7,72
€

REZERVA

SPOLU

1.648,82 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nakoľko nie je možné určiť, v súvislosti s ktorou súpisovou zložkou majetku pohľadávky proti podstate vznikli,
správca rozpočítal pohľadávky proti podstate medzi všetky súpisové zložky majetku zapísané v súpise majetku
všeobecnej podstaty. Pohľadávky proti podstate správca rozpočítal pomerom medzi jednotlivé výťažky nasledovne:

právny dôvod vzniku

súpisová
majetku

hodnota podiel na sume celkových
výdavkov

Finančná hotovosť deklarovaná úpadcom v zozname majetku

1.670,00 €

43,26%

713,28 €

vyplatená nespotrebovaná časť preddavku zloženého úpadcom na účet OS Trenčín

663,88 €

17,20%

283,60 €

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR
884.58 €
SPOLU za obdobie 09/2016 do 3//2017

22,92%

377,91 €

Preplatok dane za zdaňovacie obdobie rok 2016

641,72 €

16,62%

274,03 €

SPEŇAŽENIE - VŠEOBECNÁ PODSTATA - iná majetková hodnota -SPOLU

3.860,18 €

100%

1.648,82 €

Spôsob výpočtu odmeny správcu z výťažku:

V zmysle § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. sa výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma
peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia
majetku podliehajúcemu konkurzu podľa zásad ustanovených § 91 ods. 4 ZKR znížená o sumu nákladov
speňaženia všeobecnej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán.

Výpočet odmeny správcu z výťažku:

súpisová
hodnota
majetku
v EUR
Finančná
majetku

hotovosť

deklarovaná

vyplatená nespotrebovaná časť
úpadcom na účet OS Trenčín

úpadcom

v zozname

preddavku

zloženého

odmena správcu % z výťažku
vyhláška č. 665/2005 Z. z. )

1.670 ,00 €

(

1%

odmena
správcu
v EUR
16,70 €

663,88 €

1%

6,64 €

zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom podlieha
konkurzu podľa § 72 ods. 2 ZKR SPOLU za obdobie 884,58 €
09/2016 do 3//2017

5%

44,23 €

Preplatok dane za zdaňovacie obdobie rok 2016

Celkom

641,72 €

3.860,18 €

5%
Odmena správcu celkom bez DPH
Odmena správcu celkom s DPH

Výška odmeny správcu z výťažku: 99,66 EUR + DPH 20% = 119,59 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rekapitulácia:
Výťažok: 3.860,18 EUR
Pohľadávky proti podstate: 1.648,82 EUR
Čistý výťažok: 2.211,36 EUR

Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:

Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty, t.j. celkový výťažok činí sumu
3.860,18 EUR, ktorý po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 1.648,82 EUR predstavuje sumu
2.211,36 EUR. Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov v predmetnom konkurznom
konaní tak predstavuje sumu 2.211,36 EUR, ktorá bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom / k /:

Suma čistého výťažku = 2.211,36 = k = 0,033233164 x zistená suma každého veriteľa = pomerná časť
Výťažok pre veriteľa

66.540,76

Suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov bude rozdelená nasledovne:

P. č.

Veriteľ

Celková výška zistenej pohľadávky

Výška uspokojenia pohľadávky

1/B-1

BENY - STAV Prievidza, s.r.o.

288,74 €

1/B-2

BENY - STAV Prievidza, s.r.o.

7,96 €

0,26 €

1/B-3

BENY - STAV Prievidza, s.r.o.

4,75 €

0,16 €

1/B-4

BENY - STAV Prievidza, s.r.o.

44,43 €

2/SP-1

Sociálna poisťovňa, a.s.

978,51 €

32,52 €

3/ČS-1

ČSOB, a.s.

2.185,79 €

72,64 €

3/ČS-2

ČSOB , a.s.

1.950,78 €

64,83 €

3/ČS-3

ČSOB, a.s.

21.021,95 €

698,63 €

4/VZ-1

VŠZP, a.s., pobočka Trenčín

256,93 €

8,54 €

4/VZ-2

VŠZP, a.s., pobočka Trenčín

34,85 €

1,16 €

5/C-1

CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s.

4.807,41 €

159,77 €

5/C-2

CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s.

4.649,57 €

154,52 €

5/C-3

CONSUMER FINANCE HOLDING, a.s.

34,14 €

1,13 €

6/O-1

OTP banka Slovensko, a.s.

18.041,26 €

599,57 €

7/TB-1

Tatra banka, a.s.

16,08 €

0,53 €

7/TB-2

Tatra banka, a.s.

902,66 €

30,00 €

7/TB-3

Tatra banka, a.s.

7.174,43 €

238,43 €

7/TB-4

Tatra banka, a.s.

973,63 €

32,35 €

8/A-1

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

112,81 €

3,75 €

9,60 €

1,48 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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42,85 €

1,42 €

3.011,23 €

100,07 €

66.540,76 €

2.211,36 €

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde
k uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozvrhu, takýto zostatok správca rozdelí pomerným
spôsobom medzi nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok veriteľov.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 1 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ prihlásenej pohľadávky sám“ .

Poučenie správcu:

V súlade s § 101 ods. 1 v spojitosti s §96 ods. 5 a § 107 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a súčasne určujem zástupcovi veriteľovi 30-dňovú lehotu
na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu konečného rozvrhu
výťažku v Obchodnom vestníku.

V uvedenej lehote môže zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu uplatniť
odôvodnené námietky. Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.
032/6513811 a vo vyššie uvedenej lehote môžu požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného rozvrhu
uplatnil odôvodnené námietky.

Zároveň týmto vyzývame vyššie uvedených veriteľov, aby nám poštou na adresu kancelárie správcu JUDr. Danica
Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú adresu birosova@ak-birosova.sk
oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne variabilný symbol, na ktorý budú
v prípade schváleného konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty poukázané finančné prostriedky
pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok.

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu
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K010068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 049 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/23/2013 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/23/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: KANAPA spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Trenčín, č. k. 38K/23/2013, týmto
zverejňuje doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty,
ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2013 zo dňa 03.12.2013 (K021771).

D. Zoznam majetku: Súpis materiálu

Číslo súpisovej
položky

Typ súpisovej
položky

Popis hnuteľnej veci, rok výroby a stav
opotrebovanosti

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota

3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Polyesterová výplň
Polyesterová výplň
Polyesterová výplň
Spony 115/10
Spony 115/12
Spony 80/10
Spony 115/16
Spony 40mm
Spony 16mm
Spony 30mm
Spony 25
Noha drevenná
Noha drevenná
Noha drevenná
Noha drevenná
Polystyrénové guľky
Lampa
Textília Šedá
Textília biela
Podložka
Podložka
Šrob
Šrob
Šrob
Skrinky

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

64,00 €
120,00 €
42,00 €
140,00 €
210,00 €
120,00 €
38,00 €
160,00 €
190,00 €
36,00 €
100,00 €
58,00 €
50,00 €
20,00 €
49,00 €
10,00 €
30,00 €
16,00 €
18,00 €
57,00 €
64,00 €
36,00 €
39,00 €
39,00 €
89,00 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K010069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daňko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka teraz Vyšná Slaná 2879/40 teraz 69, 049 25 Trenčín teraz
Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2011 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát / všeobecná podstata / , o nasledovnú súpisovú zložku majetku: č. 89 - peňažná
hotovosť v sume 320,80 Eur predstavujúca pomernú časť výsluhového dôchodku. Deň zápisu 02.05.2017.

K010070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WISE Corporate, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 760 874
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/9/2012 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29/K/9/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
poradové číslo :

3.

označenie :

Iná majetková hodnota

celková suma :

2 808,23

mena :

EUR

právny dôvod vzniku :

Vrátený preplatok na preddavku dane z príjmov právnických osôb za rok 2011

dlžník :

Daňový úrad Trenčín

súpisová hodnota majetku :

2 808,23 EUR

deň zápisu :

02.05.2017

K010071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/60/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/60/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov
úpadcu Ján Kocian, bytom Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica, nar.: 09.06.1983 (ďalej len „úpadca“), ktorá
sa konala dňa 03.05.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu Čsl. armády 22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom za
osobnej účasti správcu ako predsedu tejto schôdze.
Prítomný:
1. Správca: JUDr. Zuzana Ondrejovičová
2. Veritelia: podľa prezenčnej listiny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze:
1.
Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
2.
Voľba veriteľského výboru
3.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
4.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
5.
Záver
1. Otvorenie schôdze
Schôdzi veriteľov predsedal ustanovený správca úpadcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová. Správca otvoril schôdzu
veriteľov a konštatoval, že na schôdzi veriteľov sa zúčastnili dvaja veritelia a to Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s. s počtom hlasov 3 546 a spoločnosť IMPULS – LEASING Slovakia s.r.o. s počtom hlasov 6 442.
Schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná správcom konkurznej podstaty formou uverejnenia oznámenia
o zvolaní schôdze veriteľov v OV č. 51/2017 zo dňa 14.03.2017.
Správca konštatoval, že nakoľko sa na schôdzi veriteľov zúčastnil jeden veriteľ, ktorý si prihlásil svoje pohľadávky
do predmetného konkurzného konania, predmetná schôdza veriteľov je v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, uznášaniaschopná.
Podľa § 35 ods. 2 ZKR schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na
schôdzi veriteľov hlasovať.
2. Voľba zástupcu veriteľov
Vzhľadom k tomu, že súd uznal konkurz za malý uznesením zo dňa 23.01.2017, volí schôdza veriteľov v zmysle §
107 ods. 2 ZKR zástupcu veriteľov. Podľa § 37 ods. 1 a § 35 ods. 2 tretia veta ZKR, o zvolení zástupcu veriteľov
hlasujú nezabezpečení veritelia na návrh predsedu schôdze veriteľov z prítomných nezabezpečených veriteľov.
Podľa § 35 ods. 4 ZKR má právo hlasovať na schôdzi veriteľov veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase jej konania
zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti. Na každé euro zistenej pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
Predseda schôdze navrhol za zástupcu veriteľov nezabezpečeného veriteľa, ktorý je na schôdzi veriteľov prítomný a
to veriteľa č. 8 – pohľadávky č. 15 - 33 zo zoznamu pohľadávok – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Panónska cesta 2, Bratislava v zastúpení JUDr. Mária Veselá na základe plnej moci zo dňa 24.05.2016 a dal
hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 9 988 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č.1
Schôdza veriteľov volí za zástupcu veriteľov veriteľa č. 8 – Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Predseda schôdze v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 ZKR vyzval prítomných veriteľov na predloženie návrhu na
ustanovenie nového správcu do funkcie. Veritelia nepredložili návrh na výmenu správcu a navrhol, aby vo funkcii
správcu zotrval doterajší správca.
Hlasovanie:
Za: 9 988 hlasov Proti: 0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov
Uznesenie č.2
Schôdza veriteľov prijíma uznesenie, ktorým rozhodla o potvrdení vo funkcii doterajšieho správcu JUDr. Zuzana
Ondrejovičová.
4. Rôzne
4.1 Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Správca oboznámil prítomných veriteľov o vykonaných činnostiach a úkonoch od vyhlásenia konkurzu, ktoré sa
týkali zisťovania majetku úpadcu, súpisu podstát, záväzkov úpadcu, spracovania zoznamu pohľadávok
a preskúmania prihlášok pohľadávok, o čom boli podané súdu 4 (štyri) podrobné správy. Súpis majetku bol
zverejnený v OV č. 61/2017 dňa 28.03.2017. Zapísaný majetok je v súpisovej hodnote 8 002,66 € - 1. súpisná
položka pozostáva z preddavku zloženého úpadcom vo výške 663,88 €, 2. súpisná položka predstavuje finančnú
hotovosť vo výške 700 €, 3. súpisná položka predstavuje obchodný podiel v spoločnosti Carvalet Slovakia, s.r.o. vo
výške 6 638,78 €.
Správca oboznámil veriteľa, že úpadca je zamestnaný v spoločnosti Carbussines, s.r.o. a poberá minimálnu mzdu
vo výške 435 €.
Na otázku správcu, či majú veritelia nejaké otázky týkajúce sa konkurzu, veritelia konštatujú, že nemajú žiadne
doplňujúce otázky k činnosti správcu a stavu konkurzného konania.
5. Záver
V závere schôdze jej predseda poučil veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať o možnosti uplatniť proti prijatým
uzneseniam odôvodnené námietky rozporu prijatého uznesenia so zákonom. Veritelia si proti uzneseniam č. 1, 2
prijatým na tejto schôdzi námietky neuplatnili.
Zástupca veriteľov požiadal o e-mailovú komunikáciu.
Keďže program ďalšej schôdze veriteľov bol vyčerpaný, predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť
a schôdzu o 10.40 hod. ukončil.
Predseda schôdze veriteľov: JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Prílohy: Prezenčná listina

K010072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Straka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 643/4, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/1/2017S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40K/1/2017
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Jaroslav Straka, sp. zn. 40K/1/2017
1.Iná majetková hodnota:
popis: peňažná hotovosť
hodnota: 1.660,00,-€
Adresa umiestenia: Pribinova 643/4, 972 01 Bojnice

2.Iná majetková hodnota:
popis: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
hodnota: 663,88,-€
JUDr. Alojz Žitník, správca

K010073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov JUDr. Jozef Hurtiš, správca úpadcu Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975,
trvale bytom R.Jašíka 1929/5, Prievidza zvoláva v zmysle ust. § 34 ZKR ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude
konať dňa 31.5.2017 o 13:00 hod. v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej č. 17, 1. poschodie.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, do konania schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver

Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má
veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti.
Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické osoby aktuálny
výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho
orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca JUDr. Jozef Hurtiš

K010074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alojz Krajčovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2017 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Ing. Alojz Krajčovic, nar. 18.12.1959, bytom ČSA 333/27, 018 41 Dubnica
nad Váhom, v zmysle ust. § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”)
zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 14.06.2017 o 13.00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia účastníkov sa bude konať od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Pri prezentácii sú veritelia fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú
fotokópiu a doklad totožnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Fatura, správca

K010075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Súča 438, 913 33 Horná Súča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1962
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/2/2016 S 1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty - doplnenie
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma: 150,00
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci 03/2017 v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Dlžník (zamestnávateľ): MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, 911 05 Trenčín, IČO: 36 312 207
Súpisová hodnota: 150,00 EUR
SKKS, k.s., správca

K010076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 855/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1991
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
P.č. hodnoty
majetku

8.

iná majetková
hodnota

špecifikácia majetku

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

zrážky zo mzdy za mesiac 03/2017 v rozsahu v akom
podliehajú exekúcii

1/1

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
3.5.2017 podliehajúci 264,30
konkurzu

V Trenčíne 3.5.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Panák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebnícka 230/93, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 497 445
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/72/2012 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/72/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

94

133,46

EUR

95

722,53

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci marec
SIMZU SLOVAKIA, s.r.o.,
2017 v rozsahu, v akom môže byť v zmysle § 72 ods.
Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, 133,46 €
2 ZKR postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
IČO: 46 932 119
exekúciou
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový
preplatok na dani z príjmov fyzických osôb za rok
EUR
úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 722,53 €
2016
911 33 Trenčín

Typ zložky
Peňažná
pohľadávka
Peňažná
pohľadávka

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K010078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MANSA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 57A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 771 929
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/49/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/49/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra správca úpadcu: MANSA s.r.o.,
so sídlom Štúrova 57A, 949 01 Nitra, IČO: 36 771 929, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK7309000000005065145756, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca

K010079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca:
- marec 2017 v sume 62,18 eur
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K010080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVENTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 528 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2014-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Peňažná pohľadávka z obchodného styku voči Štefan Liška - Foxmont v sume 210,38 eur - 04/2017
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K010081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kráľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 16, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/42/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiaca
- február 2017 v sume 58,64 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Ildikó Štrbová, nar. 18.10.1983, bytom Severná 1272/4,
936 01 Šahy:
Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo mzdy za obdobie: 3/2017.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 89,77 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 03.05.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K010083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Szeder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 354/10, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2017 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku oddelenej podstaty úpadcu Lukáš Szeder, nar.05.02.1987, bytom Novozámocká cesta
354/10, 941 10 Tvrdošovce, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 79/2017 zo dňa 24.04.2017 pod
K009115.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oprava:
Spoluvlastnícky podiel 1/1 - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Ing. Mária Budniková - konkurzný správca

K010084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MEDFIN-lízing, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 36, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 826 584
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/19/2016 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/19/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom SNP 2130/56, 934 01 Levice, IČO: 47 254 831,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods.3 ZKR, že dňa
26.04.2017, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok (por. č. 2) veriteľa : Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s., Námestie SNP
10, 845 65 Bratislava, Slovenská republika v zastúpení JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
v celkovej hodnote 342.480,51 €.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K010085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Királyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Anna Királyová, nar. 14.09.1964, bytom S.H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové
Zámky, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Kalnická cesta
829/8, 934 01 Levice, v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý pracovný deň.
Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo
telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Királyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Anna Királyová, nar. 14.09.1964, bytom S.H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové
Zámky, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného
veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK02 7500 0000 0040 1770 8388, vedený v ČSOB
a.s.. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad
o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.
LexCreditor k.s.

K010087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Királyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2017 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Anna Királyová, nar. 14.09.1964, bytom S.H. Vajanského 5296/21, 940 02 Nové
Zámky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k. 31K/6/2017 oznamuje, že došlo k zmene sídla
kancelárie správcu. Nové sídlo kancelárie je Kalnická cesta 829/8, 934 01 Levice. Do správcovského spisu možno
nahliadať v novej kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 15:00 hod. každý
pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk,
alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K010088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/67/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/67/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 17
iná majetková hodnota
popis
219,48 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 219,48 EUR
deň zapísania majetku
10.04.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.

K010089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažná pohľadávka
Por.
Suma
č.
1.

Mena Právny dôvod vzniku Meno a priezvisko/názov dlžníka

1.800,00 EUR

Súpisová
hodnota

Dôvod
súpisu

zapísania

do Deň
zapísania
do súpisu

finančná hotovosť vo Zsolt
Gál,
nar.
28.10.1971,
majetok úpadcu podľa §
1.800,00 eur
03.05.2017
vlastníctve úpadcu
Nemocničná 833/6, 936 01 Šahy
67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Nitre, dňa 03.05.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.,
správca konkurznej podstaty úpadcu

K010090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURUL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 085
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/51/2016- 2099, zo dňa 10.01.2017 zverejnenom v obchodnom
vestníku č. 10/2017 dňa 16.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TURUL, spol. s r.o. so sídlom
Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra pod
číslom konania 32K/51/2016 zvoláva správca v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
18.05.2017 o 10.00 hod. na adrese: L. Kassáka 8, Nové Zámky, v kancelárii SKP.
Tel. kontakt na správcu je 0903 427 890, email: kulichj@mail.t-com.sk
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov;
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Záver.

V Nových Zámkoch 03.05.2017
Ing. Jozef Kulich, správca

K010091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Faturová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 24, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2017 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca úpadcu Katarína Faturová,
nar. 24.11.1977, bytom Smreková 24, 010 07 Žilina podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu
veriteľov v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 1K/4/2017, ktorá sa bude konať dňa
19.06.2017 o 10:00 hod. na adrese Švabinského 13, 851 01 Bratislava. Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o priebehu konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne, Záver
Veritelia – fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie na predmetnej schôdzi veriteľov a doklad
totožnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Štefan Krnáč, správca

K010092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Matúška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2015 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil opravený a doplnený zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate. Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.

Poučenie: Podľa § 96 ods. 3 ZKR je veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti tejto 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 Liptovskom Mikuláši, dňa 3.5.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K010093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Brontvaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/23/2015/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/23/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

poradie súpisovej zložky majetku
súpise všeobecnej podstaty:

v

3

druh/popis súpisovej zložky majetku:

Peňažné prostriedky

právny dôvod zapísania majetku:

Finančný dar od darcu Ing. Pavol Drunek na základe darovacej zmluvy zo dňa 13.04.2017. Majetok,
ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu - § 67 ods. 1 písm. b) 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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450,00 €

JUDr. Radovan Birka, správca

K010094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Petrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Republiky 1001/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2007 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2007
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe udeleného súhlasu Okresným súdom Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Ing. Vladimír Petrák, nar. 18.11.1955, Republiky 1001/17, Žilina, na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej
podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 62/2017 pod K006990 s dňom vydania 29.03.2017, správca týmto
oznamuje podľa § 81 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 55B/2007 pod
položkou K001338 a to peňažnej pohľadávky voči dlžníkovi Ľubomírovi Janúšekovi vo výške 23 819,82 EUR (717
596 Sk).
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K010095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO ART, spol. s r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 001 546
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/2/2015S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/2/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VÝZVA
na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých predkladateľ ponuky uzavrie zmluvu
o odplatnom postúpení pohľadávok úpadcu
Vyhlasovateľ:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu AUTO ART spol. s r. o. „v konkurze“, so
sídlom kancelárie Martin, Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, IČO: 33 224 391, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1336 (ďalej len „Správca“ alebo „Vyhlasovateľ“) konajúc s
odbornou starostlivosťou predkladá výzvu na predkladanie záväzných ponúk týkajúcich sa podmienok, za ktorých
predkladateľ ponuky uzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorá bude uzavretá medzi predkladateľom ponuky,
ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná (ďalej len „Výzva“) v súlade so záväzným pokynom uloženým
zabezpečeným veriteľom ako príslušným orgánom, ktorý udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku
zapísaného v oddelenej podstate, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2015 dňa 19. 06. 2015 pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaného v oddelenej podstate, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 116/2015 dňa 19. 06. 2015 pod
položkou K013837 v súpisovej hodnote 143 117,37 Eur, pričom po vyhlásení konkurzu dlžníci zaplatili 4 230,50
Eur, k postúpeniu zostávajú pohľadávky v celkovej účtovnej hodnote 138 886,87 Eur
vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania
na speňaženie majetku spísaného v oddelenej podstate, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
116/2015 pod položkou K013837 v súpisovej hodnote 138 886,87 Eur, na odplatné postúpenie
pohľadávok úpadcu ako celok za 15 % súpisovej hodnoty
Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o postúpenie pohľadávok vyššie špecifikovaných doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke
s označením „Konkurz – AUTO ART “ na adresu správcu: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca, Ul. P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, poštou, do dátovej schránky správcu alebo osobne do kancelárie správcu najneskôr
v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. tak, aby jej doručenie, resp. prevzatie bolo
zaevidované v stanovenej lehote u vyhlasovateľa. Za včas podané sa nepovažujú Ponuky, ktoré boli v uvedenej
lehote len podané na prepravu poštou resp. kuriérom Vyhlasovateľovi. Na Ponuky doručené po uplynutí lehoty sa
nebude prihliadať.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, v prípade viacerých ponúk správca prihliada na najvyššiu
z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ponuka predkladateľa musí byť písomná a musí obsahovať:
1) všeobecné identifikačné údaje a doklady týkajúce sa Predkladateľa minimálne v rozsahu:
- identifikačné údaje Predkladateľa/fyzickej osoby: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, IČO,
bankové spojenie
- identifikačné údaje Predkladateľa/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie
- u fyzickej osoby (tuzemskej alebo zahraničnej ) totožnosť fyzickej osoby, vyznačené číslo a platnosť dokladu,
dátum narodenia. Ak Ponuka Predkladateľa - fyzickej osoby bude vyhodnotená ako víťazná, je Predkladateľ –
fyzická osoba, povinný doklad totožnosti predložiť Vyhlasovateľovi v origináli na overenie uvedených údajov v
ponuke
- u tuzemskej právnickej osoby originál/overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra,
nie staršiu ako 30 dní (uznesenie súdu príp. iného orgánu nepovažujeme za doklad nahradzujúci výpis z
obchodného alebo obdobného registra),
- u zahraničnej právnickej osoby originál/overenú kópiu výpisu z príslušného registračného súdu, nie staršiu ako 30
dní, ktorý musí byť súdno-znalecky preložený do slovenského jazyka. Zahraničná fyzická alebo právnická osoba
musí zároveň spĺňať podmienky vyplývajúce z Devízového zákona, aby mohla byť jej Ponuka vyhodnotená;
2) Ponúkanú odplata za postúpenie pohľadávok ako celku, spôsob zaplatenia ponúkanej odplaty
3) Správca vyhodnotí doručené ponuky najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa skončenia ponukového
konania a o výsledku bude v lehote 3 (troch) pracovných dní informovať príslušný orgán a záujemcov a zároveň
v tej istej lehote predloží záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou návrh zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávky.
4) Zmluva o postúpení pohľadávok bude uzavretá najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky a
oznámenia záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku a zaplatí ponúkanú
odplatu v plnej výške najneskôr v deň podpisu zmluvy bezhotovostnou formou na účet úpadcu. V prípade, že
v stanovenej lehote najúspešnejší záujemca nezaplatí ponúkanú odplatu, správca vyzve druhého najúspešnejšieho
uchádza s druhou najvýhodnejšou ponukou s návrhom na uzavretie zmluvy a zaplatenie ponúkanej odplaty za
postúpenie pohľadávok.
5) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky predložené nižšie ako je stanovená minimálna odplata a ponuky,
ktoré nesplnia stanovené podmienky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6) Výzva sa považuje za vyhlásenú dňom zverejnenia oznámenia Správcu o vyhlásení tejto Výzvy v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky.
7) Podmienky ako aj obsah, vznik, zánik a zmena všetkých právnych vzťahov, ktoré vzniknú v súvislosti s Výzvou
sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. a
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8) Výzva na speňaženie majetku úpadcu nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
V prípade potreby bližšie informácie poskytne správca na vyžiadanie mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk alebo
telefonicky 0905348868, 0434132965.
V Martine dňa 04. 05. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K010096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kubenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Značka :
4K/2/2017

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu Andrea Kubenová, nar. 28.04.1975, trvale bytom
Rumunskej armády 3889/6, 036 01 Martin, aktuálne bytom Višňové 544, 013 23 Višňové,

oznamuje súpis všeobecnej podstaty :

Všeobecná podstata ( nehnuteľný majetok úpadcu ) :

LV č. 1199, k.ú. Priekopa, obec Martin :
- parcela KN-C č. 729/3, orná pôda o výmere 647 m2, podiel úpadcu 1/16
- parcela KN-C č. 729/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 m2, podiel úpadcu 1/16
- rodinný dom súp. č. 2224, postavený na parcele KN-C č. 729/4, podiel úpadcu 1/16

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková súpisová hodnota nehnuteľného majetku úpadcu je 3.500,- eur.

Osobný vklad úpadcu na konkurzný účet v celkovej výške 1.826,12 eur.

Nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu v sume 663,88 eur.

Mgr. Michal Miho, správca

K010097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PROFISPOL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Hluška, Okružná 103/37, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 011 633
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1K/34/2013 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/34/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe udeleného súhlasu Okresným súdom Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
PROFISPOL, s.r.o., U Hluška, Okružná 103/37, 022 01 Čadca, IČO: 46011633, na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 83/2017 pod K009562 s dňom vydania 02.05.2017,
správca týmto oznamuje podľa § 81 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 99/2014 pod K009970 s dňom vydania 27.5.2014 a to 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: 29398461, 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: 44897481, 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: 41586255, 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: 40469051, 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:
31560750, právny dôvod vzniku: faktúra č.11016, vystavená dňa 17.10.2011, splatná dňa 1.12.2011, súpisová
hodnota: 5 000 EUR.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Chrenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Dudu 2011/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1K 21/2016 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 21/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Typ súpisnej zložky majetku: HNUTEĽNÝ MAJETOK
Celková
suma /
mena

P. Názov súpisnej zložky
Popis a stav majetku
č. majetku

1

Automobil AUDI A4,
limousine

Automobil AUDI A4, limousine,diesel, r.v.
2008, 145 000 km, automobil registrovaný v
Nemeckej Spolkovej Republike, osobný
automobil opotrebovaný, používaný

10 000,00 €

2

NOTEBOOK MSI

rok obstarania majetku 2014, majetok
používaný, opotrebovaný

150,00 €

3

Mobilný telefón
Samsung

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

80,00 €

4

Tablet Samsung

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

50,00 €

5

Prenosný HDD 1 TB

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

25,00 €

6

Multifunkčné
zariadenie CANON
(tlačiareň a skener)

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

30,00 €

7

HI-FI bluetooth
reproduktor

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

40,00 €

8

TV Philips

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

250,00 €

9

Pohovka do obývacej rok obstarania 2016, majetok používaný,
izby
opotrebovaný

50,00 €

10

Kombinovaná
chladnička Bomann

rok obstarania 2016, majetok používaný,
opotrebovaný

250,00 €

Vstavaná rúra s
rok obstarania 2016, majetok používaný,
11 platňou (vybavenie do
opotrebovaný
kuchyne) Bomann

300,00 €

Umývačka riadu

rok obstarania 2016, majetok používaný,

Poznámka
Osobný automobil sa
nachádza na adrese
ANKUM, IM ESCH 20,
49577, Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
adrese ANKUM, IM

Zapísané do Súpisná
súpisu dňa hodnota v €

03.05.2017

10 000,00 €

03.05.2017

150,00 €

03.05.2017

80,00 €

03.05.2017

50,00 €

03.05.2017

25,00 €

03.05.2017

30,00 €

03.05.2017

40,00 €

03.05.2017

250,00 €

03.05.2017

50,00 €

03.05.2017

250,00 €

03.05.2017

300,00 €
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adrese ANKUM, IM
03.05.2017
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
Nábytok spálňa (2x
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
13 skriňa, 2x komoda, 2x
250,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
nočný stolík)
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
14 Stolička 2x
25,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
15 Rýchlovarná kanvica
5,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
16 Mixer Nutribullet
80,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
17 Sada nožov
10,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
Sada hrncov a panvíc rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
18
70,00 €
03.05.2017
Delimano
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
19 Obývacia stena
150,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
20 Vysávač
30,00 €
03.05.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
Majetok sa nachádza na
rok obstarania 2016, majetok používaný,
adrese ANKUM, IM
21 Práčka Gorenje
200,00 €
03.08.2017
opotrebovaný
ESCH 20, 49577,
Nemecko
* pozn. : súpisná hodnota je stanovená odhadom správcu v závislosti od stavu a opotrebovania hnuteľného majetku
SPOLU za súpisovú zložku: hnuteľný majetok
12

Umývačka riadu
Bomann

Konkurzy a reštrukturalizácie
250,00 €

250,00 €

250,00 €

25,00 €

5,00 €

80,00 €

10,00 €

70,00 €

150,00 €

30,00 €

200,00 €

12 295,00 €

V Rakovej, dňa 03.05.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K010099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K 25/2016, S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K 25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu: Anton
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JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu: Anton
Kubačák, nar. 6.12.1973, trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342, (ďalej len „Úpadca“)
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn.
6K 25/2016, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísala do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehote:
Pohľadávka veriteľa: SECAPITAL S.á.r.l., rue du Laboratoire 9, Lucemburk, Lucembursko, zast. advokátom: Jiří
Šmída, Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové, ČR prihláškou s por. č.3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6 na celkovú sumu
5.853,- € - zapísaná dňa 21.04.2017 do zoznamu pohľadávok.

V Martine, dňa 03.05.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

K010100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K 25/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K 25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu: Anton
Kubačák, nar. 6.12.1973, trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342, (ďalej len „Úpadca“)
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn.
6K 25/2016, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísala do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehote:
Pohľadávka veriteľa: Slovenská kancelária poisťovateľov, Trnavská cesta č. 82, Bratislava, IČO: 36 062 238,
zastúpená: JUDr. Ján Mišura, PhD., advokát, Záhradnícka 27, Bratislava, IČO: 37 925 458 vo výške 3.639,69 Eur,
zistená dňa 21.04.2017 do zoznamu pohľadávok.

V Martine, dňa 03.05.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca
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K010101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K 25/2016,S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K 25/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Úpadcu: Anton
Kubačák, nar. 6.12.1973, trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO: 45 637 342, (ďalej len „Úpadca“)
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania Úpadcu vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn.
6K 25/2016, že v súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zapísala do zoznamu pohľadávok Úpadcu nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej
lehote:
Pohľadávka veriteľa: Orange Slovensko, a. s. Metodova č. 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, SR na celkovú
sumu 2.758,66 € - zapísaná dňa 12.04.2017 do zoznamu pohľadávok.

V Martine, dňa 03.05.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

K010102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 5 / 1985, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:

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

Popis veci: Peňažné prostriedky na bankovom účte konkurznej podstaty poukázané od spoločnosti TIPSPORT SK,
a.s.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 02.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K010103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/16, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4 K 61/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4 K 61/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

7

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy 3/2017

103,00 €

všeobecná

Vo Zvolene 3.5.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K010104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 2, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1961
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Advisors k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu
Ivan Eremiáš, nar. 26.07.1961, bytom Harmanec 2, 976 03 Harmanec, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 hod.
do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. č.: 0948 828 233, 0902 919 638 alebo emailom:
office@advisorsks.sk

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K010105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Eremiáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 2, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1961
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2017 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Ivan Eremiáš, nar.
26.07.1961, bytom Harmanec 2, 976 03 Harmanec, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2K/13/2017 zo dňa 18.04.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Ivan Eremiáš, nar. 26.07.1961, bytom Harmanec 2, 976 03 Harmanec, Slovak republic, (hereinafter only “the
Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2K/13/2017 dated on
18th of April 2017, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 78/2017 dňa
24.04.2017. Dňom 25.04.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 78/2017 on 24th April
2017. Bankruptcy was declared on 25th April 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only
„the BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the
bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court receives during the
bankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a
resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Advisors k.s,, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica (§ 28
ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – Advisors k.s,, Dolná 6, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor delivers the application to the court
- District Court Banská Bystrica / Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica,
Slovak republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose 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).
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).
5. 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).
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).
6. 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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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7. 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).
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).
8. 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).
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).
9. 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).
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).
10. 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).
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).
11. 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).
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).
12. 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).
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).
13. 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).
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
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. 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).
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).
15. 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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. 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).
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).
17. 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).
18. 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).
18. 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).
20. 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).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the
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20. 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).
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.

Advisors k.s. - správca konkurznej podstaty
Advisors k.s. - trustee of the Bankrupt

K010106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , so sídlom Komenského 18, 984 01 Lučenec , správca úpadcu eMTrade,
a.s. , so sídlom Ladomerská Vieska 269, 965 01 , IČO: 36 628 760 , týmto oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 25.04.2017 do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s. , so sídlom
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina , IČO: 36 403 008 , v celkovej sume 2.367,52 EUR nezabezpečených
pohľadávok . V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Dňa 02.05.2017
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K010107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
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Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , so sídlom Komenského 18, 984 01 Lučenec , správca úpadcu eMTrade,
a.s. , so sídlom Ladomerská Vieska 269, 965 01 , IČO: 36 628 760 , týmto oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 26.04.2017 do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , so
sídlom Mlynské Nivy 44/a Bratislava IČO: 35 815 256 , v celkovej sume 937,40 EUR nezabezpečených
pohľadávok . V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Dňa 02.05.2017
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K010108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Capko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 356/24, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S4K/12/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosť
Podiel úpadcu 1/1 k celku
Dvojizbový byt v bytovom panelovom dome
Číslo parcely na ktorej stavba stojí: 40/3
Číslo bytu: 5
Číslo LV: 1038
Poschodie: 3
Vchod: 3
Súpisné číslo: 626
Obec: Závadka nad Hronom
Podiel na spoločných častiach a zariadeniach: 58/890
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Súpisová hodnota: 8 000,00 EUR (osemtisíc eur)

Poznámka spornosti: V súčasnosti je zápis na LV vedený v prospech tretej osoby na základe príklepu udeleného
na dobrovoľnej dražbe konanej dňa 5. apríla 2017, t.j. po vyhlásení konkurzu a zverejnení tejto skutočnosti
v Obchodnom vestníku.
Osoba v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia:
Iveta Matajová, rod. Matajová, nar. 11.05.1975, Poľná 26, 977 03 Brezno-Mazorníkovo

V Banskej Bystrici, dňa 24.4.2017
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K010109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Uram
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombor 31, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1982
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Daniel Uram, nar. 25.02.1982,
bytom Zombor 31, 991 22 Bušince podľa § 34 ods. 1 ZKR, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 16.06.2017 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Hlavnom námestí 13 (na 1. posch. budovy Média), 979 01
Rimavská Sobota.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti.
2. Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR.
5. Záver.
Schôdze veriteľov má právo zúčastniť sa každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
Rimavská Sobota, 03.05.2017
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K010110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4K/8/2017 týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu
je: vedené v Tatra banke, a.s., IBAN kód: SK64 1100 0000 0029 3705 2458
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Jana Živická, správca

K010111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zahoran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horná 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/58/2016/S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/58/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

1. Všeobecná časť
V konkurznej veci úpadcu Miroslav Zahoran, nar. 14.11.1967 Novohradská 30, 990 01 Veľký Krtíš v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica č. 4K/58/2016 , týmto v zmysle ustanovení §95 a
nasledujúcich zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem 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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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 4K/58/2016-20 z 21.10.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku dňa 28.10.2016, bol do funkcie správcu úpadcu Miroslav Zahoran, nar. 14.11.1967 Novohradská 30, 990
01 Veľký Krtíš, ustanovený JUDr. Daniel Janšo, Horná 2, Banská Bystrica 97401, S 1500.

Do všeobecnej podstaty bol zahrnutý majetok: preddavok a finančná hotovosť, spolu v hodnote 2363,88 €.

Oznam o zostavení pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 47/2017 zo dňa 08.03.2017
Celková hodnota pohľadávok proti podstate je 750,61 €

2. Rozvrhová časť
Suma výťažku Všeobecnej podstaty po uspokojení pohľadávok proti podstate je 1 613,27 €, čo tvorí
zároveň základ pre výpočet odmeny správcu.
Podielová odmena správcu: 17,00 €
Základ pre výpočet súdneho poplatku: 1 596,27 €
Súdny poplatok Okresný Súd Banská Bystrica: 3,19 €
Výťažok na uspokojenie veriteľov: 1 593,08 €
Zistená suma nezabezpečených pohľadávok: 439 644,70 €
Miera uspokojenia každej zistenej nezabezpečenej pohľadávky: 0,36 %
K výplate veriteľom:

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
GENARO INVESTMENTS LIMITED
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zistená suma pohľadávky
3 337,78 €
436 015,04 €
291,88 €

Suma určená na uspokojenie
12,09 €
1 579,93 €
1,06 €

V zmysle ustanovení §101 a nasledujúcich zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca určuje
lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku na 15 dní od zverejnenia.

V Banskej Bystrici 03.05.2017

JUDr. Daniel Janšo
Správca v.r.
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K010112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 864 994
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/10/2016 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/10/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 864 994
spisová značka: 4R/10/2016
miesto konania: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
dátum konania: 03.05.2017
začiatok schôdze: 14:00 hod.

Prítomní:
1. dlžník: LEKÁREŇ SLNEČNICA 02, spol. s r.o. - JUDr. Tomáš Suchý, konateľ
2. reštrukturalizačný správca - LEGES Recovery k.s., JUDr. Peter Hunák, komplementár
3. členovia veriteľského výboru:
1) UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO:
31 625 657 veriteľ č. 9. – predseda
2) UNIMED, spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, IČO: 17 312 752 veriteľ č. 8. – člen
3) TIMED, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava, IČO: 00 602 175, veriteľ č. 7. - člen

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Rozprava o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu (ďalej „RP“)
3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR)
4. Záver

1. Otvorenie
Schôdzi veriteľov predsedá jej zvolávateľ predseda veriteľského výboru spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská
lekárnická akciová spoločnosť (ďalej len „predseda“), ktorý zvolal schôdzu veriteľov za účelom schválenia
predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Predseda konštatuje, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predseda konštatuje, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru. Zároveň prítomných informoval, že podľa ustanovenia § 128 ods. 2 ZKR každý člen veriteľského výboru má
jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa sumy ich
zistených pohľadávok.
Predseda konštatuje, že dlžník predložil návrh reštrukturalizačného plánu v zákonom stanovenej lehote dňa
21.04.2017.

2. Rozprava o predloženom návrhu RP
Predseda VV otvoril rozpravu o predloženom návrhu RP a vyzval prítomných, aby predniesli svoje výhrady
k predloženému návrhu RP.
Veriteľ č. 9. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
- súhlasí s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu bez výhrad.
Veriteľ č. 8. UNIMED, spol. s r.o.
- súhlasí s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu bez výhrad.
Veriteľ č. 7. TIMED, s.r.o.
- súhlasí s predloženým návrhom reštrukturalizačného plánu bez výhrad.

3. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR)
Členovia veriteľského výboru v rozprave nepredniesli žiadne výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného
plánu, a tak predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o návrhu na
prijatie uznesenia veriteľského výboru, ktorým veriteľský výbor schváli návrh reštrukturalizačného plánu
s odporučením, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Predseda konštatuje, že veriteľský výbor schválil návrh reštrukturalizačného plánu s odporučením, aby
účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali, pričom za schválenie
hlasovali všetci členovia veriteľského výboru.
Veriteľský výbor prijal nasledujúce UZNESENIE č. 1:
„Veriteľský výbor schválil predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka LEKÁREŇ SLNEČNICA 02,
spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 864 994. Veriteľský výbor odporúča, aby účastníci
plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.“
Podľa ustanovenia § 144 ods. 3 ZKR ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada
správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.
Veriteľský výbor touto cestou žiada reštrukturalizačného správcu dlžníka LEGES Recovery k.s. o zvolanie
schvaľovacej schôdze veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.
Zápisnica ukončená o 14:20 hod.
V Banskej Bystrici, dňa 03.05.2017.

_________________________________

________________________________ _____

predseda veriteľského výboru

reštrukturalizačný správca

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická

LEGES Recovery k.s.

akciová spoločnosť
v zast.
JUDr. Lucia Serdelová

Prílohy:

Prezenčná listina z 2. zasadnutia veriteľského výboru

K010113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Molčan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľušov 136, 086 22 Kľušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu : Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom Kľušov 136, podnikajúci pod
obchodným menom : Štefan Molčan – servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO : 17 277 388 zvoláva v
zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR , 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu vo Vranove n.T., ul.
Dobrianskeho 1651, 1. poschodie, dňa 06.06.2017 o 9.30 hod.

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca úpadcu : Štefan Molčan, nar. 19.04.1962, bytom Kľušov 136, podnikajúci pod
obchodným menom : Štefan Molčan – servis, s miestom podnikania 086 22 Kľušov 136, IČO : 17 277 388 zvoláva v
zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR , 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu vo Vranove n.T., ul.
Dobrianskeho 1651, 1. poschodie, dňa 06.06.2017 o 9.30 hod.

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K010114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RESS spol. s r.o. Sobrance
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 700 217
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2012 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie hnuteľného majetku zo súpisu oddelenej podstaty č. 6
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca úpadcu RESS spol. s r.o. Sobrance, Budovateľská 1302, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 31 700 217 v súlade so záväzným pokynom oddeleného veriteľa zo dňa 18.04.2017 vylučuje zo
súpisu oddelenej podstaty č. 6 úpadcu hnuteľný majetok uvedený pod súpisovou zložkou majetku číslo 1, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku číslo OV 18/2013 zo dňa 25.01.2013, pod značkou K001323 jedná sa o:
1. Píla dvojkotúčová KP-58 S6, ev.č. 20064, 1 ks, dátum obstarania 30.11.2006, súpisová hodnota 6 638,78
eur.

V Bardejove, dňa 02.05.2017

K010115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KPD BUILD spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 2710, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 911 859
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2009
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec; Opis: 8. Malý nákladný automobil, SV-328-An, Škoda Felicia PICK
UP, EFF673, VIN: TMBEFF673V562722, farba biela, ev číslo: 10, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, Súpisová
hodnota 1.493,73 EUR; Priradený výťažok: 161,18 EUR.
Vyradenie z podstaty: Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SKODA & SKODA s.r.o., so sídlom Komenského
18/B, Banská Bystrica 874 01, IČO: 36 817 872 (pôvodne Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy
1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155).
Zaradenie do podstaty: Všeobecná podstata.

K010116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASTEC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 469 050
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2016 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA z 1. schôdze veriteľského výboru dlžníka
– ASTEC s.r.o., Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, SR, IČO: 36 469 050 (ďalej len „Dlžník“)

MIESTO A ČAS KONANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Miesto konania:

kancelária správcu Vajanského 43, 080 01 Prešov

Dátum konania:

26.04.2017

Čas konania:

10.30 hod.

PRÍTOMNÍ
Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 – zoznam prítomných členov veriteľského
výboru tvorí prílohu tejto zápisnice.
·
·
·
·
·

Správca JUDr. Martin Kirňak
Osoba poverená správcom JUDr. Marek Gula
Člen veriteľského výboru European Intitute Of Education, s.r.o.
Člen veriteľského výboru PULMOMED, spol. s r.o.
Člen veriteľského výboru Slovenská konsolidačná, a.s.

PREDMET ROKOVANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie schôdze, Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rôzne
4. Záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1
- Otvorenie schôdze veriteľského výboru
Prítomný správca dlžníka JUDr. Martin Kirňak, ako zvolávateľ a tým aj dočasný predsedajúci 1. schôdze
veriteľského výboru (ďalej len „správca“) o 10.30 hod. zahájil schôdzu veriteľského výboru a privítal všetkých
prítomných. Na úvod skonštatoval, že zvolanie tejto schôdze bolo uskutočnené v súlade s ustanoveniami ZKR.
Správca oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze.
Správca ďalej skonštatoval, že sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru, s počtom hlasov 3 tak, ako sú uvedení
v Zozname prítomných členov veriteľského výboru, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Správca
skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže je na nej prítomná väčšina členov veriteľského výboru.
Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli pripomienky, žiadosti alebo návrhy
k doterajšiemu priebehu schôdze.
Zo strany prítomných veriteľov neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti alebo návrhy.

– Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru
Správca navrhol, aby 1. schôdza veriteľského výboru sa uskutočnila s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru
3. Voľba predsedu veriteľského výboru
4. Záver

Hlasovanie:
Za:

3 hlasy prítomných členov veriteľského výboru

Proti :

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných členov veriteľského výboru : 3

Na to bolo 1. schôdzou veriteľského výboru prijaté nasledovné
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uznesenie:
„1. schôdza veriteľského výboru bude uskutočnená s nasledovným programom
1. Otvorenie schôdze
2. Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru
3. Voľba predsedu veriteľského výboru
4. Záver „

K bodu 2
– Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca v tomto bode rokovania poučil prítomných veriteľov o pravidlách voľby predsedu veriteľského výboru
a vyzval prítomných členov aby predložili svoje návrhy na predsedu veriteľského výboru. Na to správca vyzval, aby
sa člen veriteľského výboru European Intitute Of Education, s.r.o. a ostatní členovia veriteľského výboru vyjadrili a
hlasovali o návrhu, aby predsedom veriteľského výboru bol veriteľ European Intitute Of Education, s.r.o.. Uvedený
člen veriteľského výboru sa na výzvu správcu vyjadril, že súhlasí s tým, aby bol zvolený za predsedu veriteľského
výboru.

Hlasovanie:
Za:

2 hlasy prítomných veriteľov

Proti:

0 hlasov

Zdržal sa:

1 hlas

Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných veriteľov: 2

Na to bolo schôdzou veriteľov prijaté nasledovné
uznesenie č. 1:
„Predsedom veriteľského výboru je veriteľ European Intitute Of Education, s.r.o..“

Po zvolení predsedu veriteľského výboru správca vyzval zástupcu zvoleného predsedu veriteľského výboru aby sa
ujal vedenia ďalšieho priebehu prvej schôdze veriteľského výboru.

Zástupca predsedu veriteľského výboru poďakoval za zvolenie za predsedu a vyzval prítomných členov veriteľského
výboru aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh tejto schôdze.

K bodu 3
– Rôzne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V rámci tohto bodu programu diskutovali veritelia o možnostiach ďalšieho vývoja hlasovania.

K bodu 4
– Záver
Keďže prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, správca a
predseda veriteľského výboru 1. schôdzu veriteľského výboru o 10.45 hod. ukončil.

V Prešove dňa 27.04.2017

K010117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu: EKOBYT Slovakia s.r.o. v konkurze, so sídlom
Kpt. Nálepku 11, 082 71 Lipany, IČO: 36 482 510, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov,
č.k. 1K/55/2013 týmto na základe § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po súhlase veriteľského výboru ako príslušného orgánu
vylučuje nasledovný majetok zverejnený v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku v čiastke OV
35/2014 dňa 20.02.2014, pod súpisovými zložkami majetku č.1, č.2, č.3, č.5 zo súpisu:
Súpisová položka č.1
Pohľadávky podľa účtovnej dokumentácie úpadcu voči Parts&Components s.r.o. v konkurze, kpt.Nálepku 11, 082
71 Lipany, SR, IČO: 35 941 189 1.
Fa 201210003 na sumu 65.820,06 Eur,
2.Fa 201210004 na sumu 77.313,60 Eur,
súpisová hodnota 0,- Eur,
Súpisová položka č.2
Pohľadávky podľa účtovnej dokumentácie úpadcu voči STRAMON, s.r.o., Južná trieda 11, 040 01 Košice, SR IČO:
44004231
1.Fa 201212003na sumu 76.680,- Eur
2.Fa 201304001 na sumu 796,83 Eur
3.Fa 201305001 na sumu 623,04 Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota 78.285,67 Eur,
Súpisová položka č.3
Zásoby: 1. Drevený oblúk konštrukcia z lepeného dreva -výstuže , umiestnenie Sadová 776, Turany, 1 ks v účtovnej
hodnote 28.712,74 Eur 2. Drevený oblúk konštrukcia z lepeného dreva -nosníky, umiestnenie Sadová 776Turany,
12ks v účtovnej hodnote 70.968,- Eur
Súpisová hodnota 0,- Eur
Súpisová položka č.5
Fiat Ducato maxi 2,8D 14 L VIN:ZFA23000006107130 umiestnenie M.G.STAVREAL, s.r.o., Jesenského 2131/7,
960 01 Zvolen
Súpisová hodnota 1000,- Eur
Dôvod vylúčenia vyššie uvedeného majetku: § 81 ods.1 ZKR.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa § 81 ods. 1 ZKR správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR:
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa § 81 ods. 2 ZKR neprejavil záujem
žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a ZKR, na nakladenie s
týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1 ZKR.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K010118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broda František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 561 / 14, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2016 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

12.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
51,13 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
02.05.2017
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K010119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Štucková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 187, 062 15 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por.č.
súp.zl.maj.
18.
19.
20.
21.

Suma Mena Právny dôvod vzniku

Dlžník

82,23

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121,
ZKR za mesiac marec/2017
059 60 Vysoké Tatry

70

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za marec/2017

82,23

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 SM Slovakia, s.r.o., Tatranská Lomnica 121,
ZKR za mesiac apríl/2017
059 60 Vysoké Tatry

70

Eur

Nájomné za užívanie hnuteľných vecí za apríl/2017

Prešov, dňa 03.05.2017

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060
01 Kežmarok

LILIUM SERVICES,s.r.o. Slavkovská 3305, 060
01 Kežmarok

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K010120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kačmárek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 135, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2015 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por.č.
súp.zl.maj.

Suma Mena Právny dôvod vzniku

23.

22,62

24.

22,62

25.

22,62

Dlžník

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac február/2017
66 Smolník

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac marec/2017
66 Smolník

Eur

Zrážka zo mzdy podľa nar. vl. č.268/2006 Z.z. a §72 ods.1 ZKR za Beáta Zmudová, Smolník 238, 055
mesiac apríl/2017
66 Smolník

Prešov, dňa 03.05.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
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K010121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vasilišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2016S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty č. 2K/25/2016S1762
Úpadca: Tomáš Vasilišin
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2K/25/2016 zo dňa 13.07.2016 bolo začaté konkurzné konanie na
majetok navrhovateľa – dlžníka: Tomáš Vasilišin, nar. 13.03.1983, bytom Hviezdoslavova 449/5, 087 01 Giraltovce.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 143/2016 dňa 26.07.2016 pod č.
K017294. Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 2K/25/2016-69 zo dňa 01.08.2016 (ďalej len „uznesenie“) bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu – Tomáš Vasilišin, nar. 13.03.1983, bytom Hviezdoslavova 449/5, 087 01
Giraltovce (ďalej len „úpadca“). Predmetným uznesením ma súd zároveň ustanovil do funkcie správkyne majetku
úpadcu. Toto uznesenie bolo zverejnené v OV č. 152/2016 dňa 08.08.2016 pod č. K018240.
Oznámenie správkyne o mieste a čase nahliadania do správcovského spisu bolo zverejnené v OV č. 160/2016 dňa
18.08.2016 pod č. K019087. Výzva zahraničným veriteľom na prihlasovanie pohľadávok do konkurzu bola
zverejnená v OV č. 160/2016 dňa 18.08.2016 pod č. K019088. Oznámenie IBAN-u, na ktorý možno skladať kauciu
podľa § 32 ods. 7 ZKR bolo zverejnené v OV č. 179/2016 dňa 19.09.2016 pod č. K021403. Oznámenie správkyne o
termíne konania 1. schôdze veriteľov bolo zverejnené v OV č. 177/2016 dňa 14.09.2016, a to na deň 03.11.2016.
Po dodatočne zistenej chybe v počítaní pri určovaní termínu 1. schôdze veriteľov bolo v OV č. 200/2016 dňa
18.10.2016 pod č. K023848 zverejnené oznámenie o novom termíne konania 1. schôdze veriteľov na deň
11.11.2016.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 188/2016 dňa 30.09.2016 pod č. K022432. Doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 192/2016 dňa 06.10.2016 pod č. K022852 a v OV č.
45/2017 dňa 06.03.2017 pod č. K004887. V konkurze nebol žiaden majetok v oddelenej podstate.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 11.11.2016. Táto schôdza nebola uznášaniaschopná, nakoľko sa na nej
nezúčastnil žiaden veriteľ úpadcu. Nebol na nej preto zvolený 1 zástupca veriteľov. Ako správkyňa som teda
postupovala v konkurze bez tohto zástupcu.
Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria tieto položky:
Súpis všeobecnej podstaty
POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE
Por. č. súp. zl. majetku
1.

Zostatková suma
1.660

IBAN

Mena

Banka/Pob.
zahr. banky

SK3583605207004203852762

Eur

mBank, S.A., pob.zahr.banky

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Por. č.
2.

Výška

Dlžník

Mena Právny dôvod

1.217,62 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4,

Eur

Odkupná

hodnota
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1.217,62 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4,
Eur
Bratislava

3. 663,88 JUDr. Ľuba Berezňaninová,
42249384, Hlavná 45, Prešov

správkyňa,

IČO:

Eur

Deň vydania: 09.05.2017
Odkupná
hodnota
0352234447

poistky

č.

Nevyčerpaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného
správcu,kt.nebol v konkurze ustan.

Úpadca počas konkurzu nebol zamestnaný. Nebola mu vyplácaná žiadna dávka v nezamestnanosti zo Socálnej
poisťovne, ani iná dávka, z ktorej by bolo možné vykonávať zrážky. Úpadca tiež nemal žiaden iný príjem, z ktorého
by mu bolo možné vykonávať zrážky.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky títo veritelia:
Por. č. v zozname
1

2-7

8-14

Veriteľ

Prihlásená suma
v EUR

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

173,36

Slovenská konsolidačná, a.s.

999,04

999,04

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

2.941,68

2.941,68

4.114,08 Eur

4.114,08 Eur

Spolu:

Zistená suma
v EUR
173,36

Pohľadávka pod por. č. 1 bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Rozvrhová časť
Výťažok majetku všeobecnej podstaty
Do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty bola zaradená suma poskytnutá úpadcom vo výške 1.660,- Eur, ktorú
zložil pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, na účet Okresného súdu Prešov. Táto suma bola po vyhlásení
konkurzu, prevedená na účet správkyne. Následne, po zriadení účtu na účely tohto konurzu v Sberbank, a.s. IBAN:
SK92 3100 0000 0010 0020 1413, bola prevedená na tento účet, a to dňa 14.10.2016.
Dňa 02.03.2017 bola na vyššie označený účet zo strany spol. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. poukázaná suma
1.273,89 Eur ako odkupná hodnota zrušenej životnej poistky č. 0352234447 vedenej na meno úpadcu.
Kreditný úrok ku dňu spracovania konečného rozvrhu výťažku, t.j. k 31.03.2017: 0,00 Eur.
Zložený preddavok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu, ktorý nebol súdom pred vyhlásením
konkurzu na majetok úpadcu ustanovený: 663,88 Eur.

Výťažok majetku všeobecnej podstaty spolu: 3.597,77 Eur.
Pohľadávky proti podstate
Počas konkurzu bol priebežne vyhotovovaný a doplňovaný zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré v
konkurze v súvislosti so zisťovaním, správou a speňažovaním majetku všeobecnej podstaty, vznikali.
Dňa 27.02.2017 bolo v OV č. 40/2017 pod č. K004384 zverejnené oznámenie o tom, že bol zostavený zoznam
pohľadávok proti všeobecnej podstate a po uplynutí lehoty na podanie námietok proti tomuto zoznamu, bude
zostavený rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V priebehu konkurzného konania vznikli správkyni v súvislosti so zisťovaním a speňažovaním majetku všeobecnej
podstaty, pohľadávky v celkovej výške 793,29 Eur. Ide o tieto položky:
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·
Odmena správkyne do konania 1. schôdze veriteľov: 663,88 Eur
·
Náklady správkyne do konania 1. schôdze veriteľov: 60,72 Eur
·
Odmena správkyne po konaní 1. schôdze veriteľov:
- odmena z výťažku: odkup. hodnota poistky: 1.273,89 Eur, z toho 5 %: 63,69 Eur
·
Náklady správkyne po konaní 1. schôdze veriteľov: 5,- Eur
Spolu: 793,29 Eur
Rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
Suma výťažku celkom je 3.597,77 Eur. Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo
výške 2.804,48 Eur. V Zozname pohľadávok sú zaradené ako zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v
celkovej výške 4.114,08 Eur. Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku tak je na úrovni 68,17 % zo
zistenej sumy prihlásených nezabezpečených pohľadávok.
Por. č. pohľ. v ZP

Zistená suma [€]

Podiel v %

Suma uspok. [€]

1

173,36

4,21

118,07

2

230,3

5,6

157,05

3

10

0,25

7,01

4

264,44

6,42

180,05

5

138,18

3,36

94,23

6

351,12

8,53

239,22

7

5

0,12

3,37

8

908,61

22,08

619,23

9

763,49

18,56

520,51

10

3,62

0,09

2,52

11

606,36

14,74

413,38

12

48,2

1,17

32,81

13

57

1,39

38,98

14

554,4

13,48

378,05

Spolu

4.114,08

100,00%

2.804,48

Rekapitulácia
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty

3.597,77 Eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

793,29 Eur

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov

2.804,48 Eur
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Lehota na schválenie
V zmysle § 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, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „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 súlade s vyššie citovaným ustanovením, určujem lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku v
lehote 15 dní od jeho zverejnenia v OV.
Prešov, dňa 31.03.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K010122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov - zmena miesta konania schôdze
JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ako správca úpadcu Ing. Ladislav
Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná 419/29, 093 01 Vranov nad Topľou, ustanovený uznesením Okresného súdu
v Prešove sp. zn. 4K/4/2017-84 zo dňa 19.4.2017, týmto oznamujem, že prvá schôdza veriteľov zvolaná na deň
7.6.2017 o 10.00 hod. predchádzajúcim správcom Mgr. Ing. MVDr. Petrom Žoldošom oznámením v Oobchodnom
vestníku SR č. 53/2017 v časti Konkurzy a reštrukturalzácie dňa 16.3.2017 pod K005876, ktorá sa mala uskutočniť
na adrese sídla Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce sa uskutoční v kancelárii správcu JUDr. Miloša Hnata,
nachádzajúcej sa v Prešove, na ul. Tkáčskej č. 2, 3. poschodie s nezmeneným programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4.
Rozhodovanie o výmene správcu, 5. Záver.. Prezentácia účastníkov bude v uvedený deň od 9.30 hod. do 10.00
hod.. Pri prezentácii veritelia sú povinní predložiť doklad totožnosti a doklad oprávňujúci konať v mene veriteľa
preukazujúci právnu subjektivitu veriteľa – výpis z obchodného registra a resp. iného obdobného registra nie starší
ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sú okrem horeuvedených dokladov povinní predložiť plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa resp. veriteľov v tomto konaní a to originál, resp. overenú kópiu, ak tieto nie sú
súčasťou konkurznej prihlášky. Bližšie informácie budú poskytnuté na adrese správcu, resp. na tel. č. 051/7581849.
V Prešove, 3.5.2017

JUDr. Miloš Hnat, správca

K010123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TATRASOLE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 650, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 757 586
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2016 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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Okresný súd Prešov
2K/24/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po uplynutí základnej zákonnej prihlasovacej lehoty bola do sídla kancelárie správcu doručená jedna prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa nasledovne:
Veriteľ: Gustav Michel GmbH & Co. KG, so sídlom Baarstrasse 214, Iserlohn, Spolková republika Nemecko
Prihlásené poradie: Iná
Celková prihlásená suma: 6 623,29 €
Správca konkurznej podstaty v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) zapísal takúto pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní
pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku s poukázaním na ust. § 32 ods. 3 písm.
b) ZKR.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 3. mája 2017

K010124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1, 066 80 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 651 577
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 09.05.2017 na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu HUMENSKÁ
MLIEKAREŇ, a.s. v konkurze, so sídlom Poľná 1, 066 80 Humenné, IČO: 31 651 577, ktorá sa nachádza na ulici
Poľná 1 v Humennom a ktorá bola určená pre administratívne potreby v súvislosti s podnikaním Úpadcu v oblasti
nákupu, spracovania, výroby a predaja mliekarenských výrobkov pod značkou zodpovedajúcou obchodnému menu
Úpadcu.

Časť podniku úpadcu tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:
·

súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SEVIS energia a odpady, a.s. bol zverejnený dňa
29.02.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č. 40/2016 pod zn. K004430, a to výlučne majetok zapísaný
v tomto súpise ako súpisová položka majetku por. č. 1, 2 a 5 (okrem súpisových zložiek majetku por. č. 3, 4
a 6).
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Podmienky ponukového konania poskytne správca prostredníctvom e-mailu (presov@irkr.sk) alebo vo
svojej kancelárii pre Bratislavský kraj na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. alebo pre Prešovský kraj na Slánska 20A, 080 06 Prešov počas
pracovných dní v čase 7:30 hod. - 11:30 hod. a 12:30 hod. - 14:30 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č.
0908/989 977. Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 100 € bez DPH.
V žiadosti o zaslanie podmienok ponukového konania, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba,
záujemca uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

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

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

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

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

emailovú adresu,

f.

telefonické spojenie,

g.

kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je v Obchodnom registri SR
zapísaný).

V prípade neúplnej žiadosti alebo žiadosti doručenej po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú uchádzačovi
poskytnuté podklady k ponukovému konaniu.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť
doručená najneskôr do 23.05.2017 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené
podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.

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

K010125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
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Popis veci: Preplatok na dani z príjmu v zmysle ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmov fyzickej osoby zo
závislej činnosti za zdaňovacie obdobe rok 2016
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 722,59 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 03.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K010126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 478 / 48, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/66/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/66/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
SLSP , a.s., ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
Spisová značka súdneho spisu 26K/66/2014
I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.03.2015 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukáš Borbély,
nar. 01.01.1982, Železiarenská 48, 040 15 Košice –Šaca o návrhu na vyhlásenie konkurzu, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a zároveň konkurz bol uznaný za malý. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 53/2015 dňa 18.03.2015.
Do riadneho uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní si uplatnili svoje
nároky prostredníctvom prihlášky celkom 3 veritelia, po uplynutí zákonnej lehoty boli správcovi doručené ešte 2
prihlášky. Do konania 1. Schôdze veriteľov celková suma všetkých prihlásených a zistených pohľadávok
predstavovala 15.148,97 €. K dnešnému dňu celková suma zistených pohľadávok predstavuje sumu 19.506,48 €.
Správca nepoprel pohľadávky žiadnych veriteľov
Po prvej schôdze veriteľov, ktorá sa uskutočnila , správca príslušnému súdu predložil zápisnicu zo
zasadnutia , zároveň predložil aj zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa .
Súpis majetku Úpadcu tvorí všeobecná podstata.
Súpis majetku Všeobecná podstata bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 90/2015,39/2016, 36/2017
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Majetok Úpadcu pozostáva:
- súp.zl.5,8 hnuteľný majetok v celkovej súpisovej hodnote 240 €, speňažený za 60 €.
- z peňažných pohľadávok :
- súp.zl. 16 v celkovej sume 663,88 € (nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu a preddavok na úhradu konkurzu)
- súp.zl. 17 iná majetková hodnota (hotovosť) v sume 1700 €
- súp.zl. 18 peňažná pohľadávka v celkovej sume 635,07 €
- súp.zl. 19 peňažná pohľadávka speňažená za 220 €
- súp.zl. 20 v celkovej sume 68,12 €
- súp.zl. 21 mzdy v celkovej sume 2 055,74 €

Z dôvodu vyporiadania BSM súpisové zložky majetku č.1-4,6-15 boli vylúčené zo súpisu, oznam bol zverejnený
v OV 39/2016 .
Na základe žiadosti správcu zástupca veriteľov dňa 22.03.2016 uložil záväzný pokyn správcovi , v zmysle ktorého
správca je povinný speňažiť majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, tým, že
hnuteľné veci sa budú speňažovať ako celok, alebo jednotlivo. Výzvu na predloženie ponúk za súp.zložky č. 5,8
správca zverejňoval v Obchodnom vestníku a na základe výslovného pokynu zástupcu veriteľov dvakrát aj
v miestnej tlači. Ponukové konanie bolo úspešné až vo 4.kole a tieto hnuteľné veci boli odpredané za celkovú
kúpnu cenu 60 €.
Ďalší majetok a to peňažnú pohľadávku súpisová zložka 19 na základe záväzného pokynu správca speňažil
rovnako vo 4.kole za odkúpnu cenu 220 €
Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol speňažený za celkovú sumu 5 402,81 €.
II.

Rozvrhová časť

1.časť Pohľadávky proti podstate
Zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh správca oznámil v OV 58/2017 dňa
23.03.2017. V rámci zákonnej 30- dňovej lehoty žiadny veriteľ nepodal námietky proti poradiu pohľadávok proti
podstate, preto správca pristúpil k zostaveniu tohto rozvrhu.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate tvoria:
1. Pohľadávky proti všeobecnej podstate ku dňu zostavenia rozvrhu: 1 306,88 € (Viď príloha č. 1)
2.Súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 11€
sadzobníka súdnych poplatkov ( 0,2 % zo sumy 5 402,81 € )

z výťažku Položka 5 písm. d)

3.Odmena správcu zo speňaženia všeobecnej podstaty:
V zmysle ust. § 43 ods. 2 druhá veta ZKR: „Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu je splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.“. V zmysle ust. § 13 ods. 2 vyhlášky
665/2005 Z. z.: ,,Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách
priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa
zásad ustanovených znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zásad ustanovených znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán”. V súlade s citovanými ustanoveniami ZKR, správca predkladá výpočet odmeny správcu za
speňaženie:
A/ Hnuteľné veci súp.zl. 5,8:
V zmysle ust. § 20 ods. 1 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej
len „vyhláška MS SR“):
„ Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých
hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena
z výťažku takto:
b)
súp.zl. 5,8 speňažené za 60 € (náklady speňažovania 43,20 €) , základ pre výpočet odmeny 16,80 € , výška
odmeny 2,68 €
B/peňažná pohľadávka (súp.zl.16 a 17) :
V zmysle ust. § 20 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej
len „vyhláška MS SR“):
„ Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
Výška odmeny:

23,63 €

C/ iné peňažné pohľadávky súpisové zl. 18,19,20,21
V zmysle ust. § 17 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR ( ďalej
len „vyhláška MS SR“):
„Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. „
Peňažná pohľadávka (súp.zl. 18) 635,07 €
Pohľadávka (súp.zl.19)

220 €

Peňažná pohľadávka (súp.zl. 20)

62,12 €

odmena §17/2

5%

odmena §17/2

31,75 €

5%

11,00 €

odmena §17/2

5%

3,40 €

Peňažná pohľadávka (súp.zl. 21) 2 055,74 € odmena §17/2

5%

102,79 0 €

Odmena správcu spolu : 175,25 € bez DPH. Nakoľko správca je platca DPH je povinný k odmene pripočítať
príslušnú zákonnú sadzbu DPH vo výške 20%. Konečná suma odmeny správcu spolu s DPH tak je 210,30 €
s DPH.
Pohľadávky proti podstate, odmena správcu a súdny poplatok spolu.....................1 306,88 €
2.časť : Veritelia a rozsah ich uspokojenia
Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty bol speňažený za 5 402,81 €. Pohľadávky proti všeobecnej podstate :
1 306,88 €. Na rozdelenie ostáva: : 4 095,93 € .
Na základe vyššie uvedeného čiastočne sa uspokojujú pohľadávky veriteľov nasledovne:

P.č.

Veriteľ

1. Slovenská konsolidačná,a.s.

Prihl.č.
1

Zist. pohľ.
869,38 €

%
20,997791

suma na uspokojenie
182,55 €
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2

3. EOSKSI Slovensko,s.r.o.

12.361,28 €
3

1.918,31 €

4. PRO CIVITAS s.r.o.

4

3.766,27 €

5. Dôvera zdr.poist. a.s.

5/1,2

591,24 €

19.506,48 €

20,997791
20,997791
20,997791
20,997791
100%

Deň vydania: 09.05.2017

2595,60 €
402,80 €
790,83 €
124,15 €
4.095,93 €

Miera uspokojenia: 20,997791 %
Poučenie:
V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR týmto stanovujem zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto
návrhu v Obchodnom vestníku na schválenie tohto návrhu.
Vyzývam veriteľov, aby následne oznámili správcovi číslo účtu, kde im bude poukázaný výťažok. Správca
upozorňuje, že suma výťažku bude znížená o náklady prevodu na účet veriteľa účtované bankou.
JUDr. Erika Šimová, správca

K010127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, registrovaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565, v
mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832, týmto zverejňuje v súlade s ustanovením § 38 ods. 6 ZKR
zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 26.04.2017, doručenú správcovi konkurznej podstaty dňa
02.05.2017, v nasledujúcom znení:

„Zápisnica z písomného hlasovania veriteľského výboru
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Konkurzné konanie:
Úpadca:

MP PROFIL, s.r.o., so sídlom Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce,
IČO: 35 714 832 (ďalej aj „Úpadca“),

Súd vedúci konkurzné konanie:
Sp. zn.:

Okresný súd Košice I
26K/68/2014

Správca Úpadcu:

HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičová 12,811 04 Bratislava,
IČO: 46 333 908 (ďalej aj „Správca“)

Priebeh hlasovania veriteľského výboru:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 Michle, Česká
republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608,
konajúca prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B ako predseda veriteľského výboru
(ďalej aj „UniCredit Bank“ alebo „predseda veriteľského výboru“) na základe žiadosti Správca zo dňa
30.03.2017, doručenej predsedovi veriteľského výboru zo dňa 03.04.2017 zvolal písomné hlasovanie členov
veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), predmetom ktorého bolo rozhodovanie
o schválení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

Oznámenie o zverejnení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty bolo dňa 06.04.2017
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 68/2017, K007757.

UniCredit Bank ako predseda veriteľského výboru požiadala ostatných členov veriteľského výboru, aby svoje
stanovisko k predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zaslali písomne na adresu
predsedu veriteľského výboru do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Všetci členovia veriteľského výboru mali dostatočný čas na oboznámenie sa zo žiadosťou Správcu.

Veriteľ Tatra banka, a.s. zaslala svoje stanovisko predsedovi veriteľského výboru mailom dňa 24.04.2017, ako aj
listom zo dňa 21.04.2017, doručeným predsedovi veriteľského výboru dňa 26.04.2017.

Veriteľ REFONA Slovakia, a.s. zaslal svoje stanovisko predsedovi veriteľského výboru prostredníctvom svojej
advokátky JUDr. Viery Hudákovej, so sídlom Gemerská 20, 040 01 Košice, mailom dňa 20.04.2017.

Všetci členovia veriteľského výboru sa teda v zmysle ustanovenia § 38 ods. 3 druhá veta ZKR považujú na účely
uznášaniaschopnosti za prítomných.

Hlasovanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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UniCredit Bank:
Hlasuje za schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol
dňa 06.04.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 68/2017, K007757.

Tatra banka, a.s.:
Hlasuje za schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol
dňa 06.04.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 68/2017, K007757.

FERONA Slovakia, a.s.:
Hlasuje za schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol
dňa 06.04.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 68/2017, K007757.

Uznesenie
Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu,
ktorý bol dňa 06.04.2017 zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 68/2017, K007757.

Hlasovanie veriteľského výboru za prijatie uznesenia:
Za:

3 (UniCredit Bank, Tatra banka, a.s., FERONA Slovakia, a.s.)

Proti:

0

Zdržali sa:

0

V Bratislave, dňa 26.04.2017

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prostredníctvom
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Mgr. Marek Furda, na základe poverenia
Predseda veriteľského výboru“
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V Košiciach, dňa 03.05.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu

K010128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

108.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 169,90 €
Dlžník: Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves , IČO: 35734132
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 03/2016
Súpisová hodnota majetku: 169,90 €
109.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 170,70 €
Dlžník: Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves , IČO: 35734132
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 04/2016
Súpisová hodnota majetku: 170,70 €
110.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 261,52€
Dlžník: Embraco Slovakia s.r.o.,Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves , IČO: 35734132
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 05/2016
Súpisová hodnota majetku: 261,52 €

K010129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LIFTEX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 117, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 192 970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/36/2015 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26k/36/ 2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu : LIFTEX, s.r.o., so sídlom : Južná Trieda 117, 040 01 Košice, IČO: 36192970
v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 14.02. 2017 oznamuje v y h l á s e n i e 2. kola
verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu, zapísaného do všeobecnej podstaty a
to :
1. Motor čerpadla 15 KW , evid.č.: 358046, súpisová hodnota 691,25 Eur.
2. ABRA G2 - ekonomický software, evid.č.: DM - 00011, súpisová hodnota : 2 856,06 Eur, za 50% ich
účtovnej hodnoty, každá hnuteľná vec samostatne.

PODMIENKY PREDAJA :
Záujemcovia zašlú svoje ponuky alebo odobne doručia na adresu : JUDr. Juraj Gavalčin, správca, Platanová 5, 040
01 Košice. obálku so svojou ponukou označia nasledovne:
KONKURZ - neotvárať !, sp.zn.: 26K/36/2015
Obálka musí obsahovať :
- meno, priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
- cenovú ponuku za predmet predaja
- aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, nie starší ako 1 mesiac, u FO fotokópia
občianského preukazu alebo cestovného pasu,
- doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 50% z ponúkanej ceny na účet správcu, vedený v
Privatbanke, a.s., Košice, IBAN: SK2081200000007229610060.
Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje a to 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení
verejného ponukového konania v Obchhodnom vestníku.
Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, minimálne však cenu rovnajúcu sa 50% ich účtovnej
hodnoty.
Veriteľský výbor má právo všetky ponuky odmietnuť, rovnako má toto právo aj správca.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania a ktorý
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včes, na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 50% z kúpnej ceny.
Bližšie podmienky ponukového konania sú záujemcom k dispozícii u správcu konkurznej podstaty, na tel. č. : 055/
7291504.

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

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

128

Obchodný vestník 87/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.05.2017

K010130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

113.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 978,60 €
Dlžník: Slesalko, s.r.o.,Cintorínska 3, Bratislava , IČO: 43907148
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 12/2016-03/2017 (za 12/2016 vyplatená mzda v 01/ 2017 v sume 297,14
€, za 01/2017 vyplatená mzda v 02/ 2017 v sume 228,82 €, za 02/2017 vyplatená mzda v 03/ 2017 v sume 224,82
€, za 03/2017 vyplatená mzda v 04/ 2017 v sume 227,82 €)
Súpisová hodnota majetku: 978,60 €

K010131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ramšáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1967
Obchodné meno správcu:
BS Správcovská k.s.
Sídlo správcu:
Cukrovarská 32/2, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1761
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BS Správcovská k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Ramšáková, nar. 04.10.1967, bytom Trebišov,
Komenského 2206/37, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej
podstaty úpadcu.

typ súpisovej zložky: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
p.č.: 19
popis: zrážka z príjmu za obdobie 3/2017
(príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou)
mena: EUR
suma: 508,60
súpisová hodnota: 508,60
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum zapísania: 02.05.2017
dôvod zapísania: § 72 ods.2 ZKR

V Trebišove dňa 02.05.2017
BS Správcovská k.s.

K010132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

114.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 389 €
Dlžník: Wunstenrot poisťovňa, s.r.o.,Karadžičova 17, Bratislava , IČO: 31383408
Právny dôvod vzniku: príjem podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota majetku: 389 €

K010133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čavis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 304, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 31K/20/2015 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/20/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marián Novikmec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Čavis, nar. 07.03.1963, bytom Slobody 304,
044 55 Veľká Ida, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice, č.k. 31K/20/2015 týmto na základe §
81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych prepisov (ďalej len
„ZKR“) a po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov zo dňa 28.04.2017 vylučuje nasledovný majetok zo
súpisu:
V súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 08.07.2015 v Obchodnom vestníku čiastke OV 129/2015 je
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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V súpise všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 08.07.2015 v Obchodnom vestníku čiastke OV 129/2015 je
poňatá:
Nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva LV č. 303, okres: Košice – okolie, obec: Turňa nad Bodvou,
kat.úz.: Turňa nad Bodvou, Slovenská republika:
Pozemok: parc.č. CKN 5239/7 o výmere 826 m2, zastavané plochy a nádvoria
Stavba: dom, postavený na parc. CKN č.5239/7, súp.č. 376
Spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/10
Súpisová hodnota 6.150 Eur
Dôvod vylúčenia vyššie uvedeného majetku: Náklady na jeho speňaženie prevyšujú možný výťažok z jeho
speňaženia v zmysle § 81 ods.1 ZKR.
Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa § 81 ods. 1 ZKR správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR:
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky.
Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa § 81 ods. 2 ZKR neprejavil záujem
žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa § 107a ZKR, na nakladenie s
týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1 ZKR.
JUDr. Marián Novikmec, správca

K010134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mesto Košice ako správca dane podľa § 99 ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods.1 zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len zákon č.563/2009 Z.z. ) si v súlade s § 159 zákona č. 563/2009 Z.z. a vyhlásením konkurzu
na majetok úpadcu , uplatňuje za miestny poplatok za komunálne odpady na zdaňovacie obdobie 2017 vo výške
108,10.- € ako pohľadávku proti podstate, doručenú po základnej prihlasovacej lehote.
V Trebišove , 03.05.2017
Spracoval : Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Gabriela Lošonciová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fialková 3593/5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2012-S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31k/2/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty.
Správca konkurznej podstaty zostavil súpis majetku, ktorého súčasťou bol majetok patriaci do oddelenej
podstaty, ktorým sú zabezpečené prihlásené a zistené pohľadávky zabezpečených veriteľov:
1) Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, z titulu nesplateného úveru podľa zmluvy o
splátkovom úvere č. 0483112663 zo dňa 19.01. 2007 vo výške 11 930,88 Eur so zabezpečovacím právom v prvom
poradí.
2) Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005na základe zmluvy o
postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2013 zo dňa 21.06. 2013 z titulu daňového nedoplatku vo výške 6
288,70 EURso zabezpečovacím právom v druhom poradí.
Oddelená podstata, ktorá je predmetom tohto návrhu rozvrhu a ktorou sú zabezpečené vyššie uvedené
prihlásené a zistené pohľadávky, tvoria nasledujúce súpisové zložky majetku:
Byt č.11 na 6.p. bytového domu ul. Fialkovej v Michalovciach, súp. č. 3593, vchod A5, zapísaný na LV č.6628,
nachádzajúci sa na parcele č. 1699/12 - nie je majetkovo-právne vysporiadaný, podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu v podiele 6694/1007616,k.ú. Stráňany, obec Michalovce okres
Michalovce, Správa katastra Košice.
Vyššie uvedené súpisové zložky majetku správca speňažil formou dobrovoľnej dražby, pričom speňažením tohto
majetku v súlade so záväzným pokynom udeleným záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48,
832 37 Bratislava, poveril Dražobnú spoločnosť, a.s., Gunduličova 3, 811 05, IČO: 35849703. Dražobník
opakovanou dobrovoľnou dražbou konanou dňa 30.07. 2013 o 11.40 hod. v Boutique hotel MARATON,
Strojárenska 11A, 040 01 Košice podstatu speňažil. Cena dosiahnutá vydražením bola vo výške 30 000 EUR,
pričom vydražiteľ dražobnej spoločnosti uhradil cenu dosiahnutú vydražením.
Výpočet sumy určenej na uspokojenie zabezpečených veriteľov je nasledujúca:
Výpočtová položka Hodnota v EUR-ách
-Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty vo výške 30 000,- Eur
- Príjem zo správy oddelenej podstaty vo výške 0,00 EUR
- Výťažok určený na rozvrh spolu vo výške 18 219,58,-EUR
- Krytie pohľadávok proti podstate vo výške 9 698,30,- EUR
- Zostatok po odpočítaní pohľadávok proti podstate vo výške 20. 978,15,- Eur
- Z toho odmena správcu, ktorý speňažil oddelenú podstatu (13% + DPH) vo výške 4 680,- EUR
Zostatok na výplatu oddeleným veriteľom vo výške 20 978,15,- EUR
Zistená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava vo výške 11
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zistená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava vo výške 11
930,88,- EUR
Zistená zabezpečená pohľadávka veriteľa Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35776005 vo výške 6 288,70,- EUR.
Výplata oddeleným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava a Slovenská
konsolidačná a.s., Cintorínska 2831/ 21, 814 99 Bratislava , IČO: 35776005 vo výške 18 219, 58,- EUR
Miera uspokojenia pohľadávok zabezpečených veriteľov vo výške 100%.
Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate krytých z rozvrhovej oddelenej podstaty:
-odmena správcu...................................................................................5476,66 EUR
-znalecký posudok č. 72/ 2012.............................................................150,00 EUR
-znalecký posudok č. 73/ 2012.............................................................820,00 EUR
-za vykonanie dražby............................................................................2774,46 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------cestovné...................................................................................................402,84 EUR
-poštovné......................................................................................................48,70 EUR
-overovanie podpisov...................................................................................7,64 EUR
-poplatky banke...........................................................................................18,00 EUR
______________________________________________________________
SPOLU:.....................................................................................................9698,30 EUR
Košice , dňa 04.11. 2013
JUDr.Juraj Gavalčin, správca

K010136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K34/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Milan Polončák, PhD., správca úpadcu SSIM, a.s. Košice, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO:
31 702 627, v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje zapísanie nehnuteľného majetku tretej osoby
MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964, do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO: 36 854 140.
Opis súpisovej zložky majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok
Druh pozemku: ostatné plochy; výmera: 289 m2; obec: Košice-Ťahanovce; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Ťahanovce; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1611/90; register: C; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 12 269,89 EUR
Pozemok
Druh pozemku: ostatné plochy; výmera: 12508 m2; obec: Košice-Ťahanovce; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Ťahanovce; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1612/1; register: C; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 531 044,00 EUR
Pozemok
Druh pozemku: ostatné plochy; výmera: 672 m2; obec: Košice-Ťahanovce; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Ťahanovce; číslo LV: 1928; parcelné číslo: 1612/8; register: C; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová
hodnota majetku: 28 530,67 EUR
Pozemok
Druh pozemku: ostatné plochy; výmera: 12177 m2; obec: Košice-Sídlisko Ťahanovce; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Nové Ťahanovce; číslo LV: 2239; parcelné číslo: 3908; register: C; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 516 990,97 EUR
Pozemok
Druh pozemku: ostatné plochy; výmera: 409 m2; obec: Košice-Sídlisko Ťahanovce; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Nové Ťahanovce; číslo LV: 2239; parcelné číslo: 3911; register: C; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1;
súpisová hodnota majetku: 17 364,65 EUR
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K010137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov 92, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2016 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota

Popis: nespotrebovaná časť preddavku vo výške 375,52€
Deň zapísania/prijatia na účet správy podstaty: 07.04.2017

Umiestnenie: účet správy podstaty zriadený pre úpadcu
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V Košiciach 27.04.2017

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

K010138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačindová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2015 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/27/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU v zmysle § 101 ZKR v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde
Košice I. pod sp. zn. 26K/27/2015 úpadcu: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, trvale bytom: Pri železničnej stanici
1, 040 17 Košice

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26K/27/2015 zo dňa 20.07.2015 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 142/2015 zo dňa 27.07.2015 pod číslom zverejnenia: K016679 som bol ustanovený do funkcie správcu
úpadcu: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, trvale bytom: Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 183/2015 zo dňa 24.09.2015, č. zverejnenia: K020880
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 38/2017 zo dňa 23.02.2017, č. zverejnenia:
K004149.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 1 predstavuje peňažnú hotovosť
v celkovej výške 1.300,00 EUR.
Súpisová zložka majetku zapísaná v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č.: 5 predstavuje
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu – súpisová hodnota majetku:
410,49 EUR.
Súpisové zložky majetku zapísané v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č.: 2 – 4, 6 - 17 predstavujú
zrážky zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR v celkovej súpisovej hodnote: 2.110,00 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. 38/2017 zo dňa 23.02.2017,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty správca oznámil veriteľom zverejnením v Obchodnom vestníku č. 38/2017 zo dňa 23.02.2017,
č. zverejnenia: K004151.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca predkladá v zmysle § 101 ods. 1 ZKR tento návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
na schválenie príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov: ZFP akadémia, a.s., Námestie mieru 4, 908 51 Holíč,
IČO: 36 847 372, právne zast.: CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., so sídlom Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 857
416 a určuje mu lehotu 15 dní na jeho schválenie od doručenia.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 3.820,49 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 993,79 EUR
Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 2.826,70 EUR

Návrh uspokojenia
Prihlásená
pohľadávka

Por.
VERITEĽ
č.

Zistená
nezabezpečená
nezabezpečená
v EUR
pohľadávka
v EUR

%

Suma
uspokojenie
v EUR

na

%
uspoko-jenia

1.

CETELEM
SLOVENSKO
a.s.,
756,72 €
Panenská 7, 812 36 Bratislava 1

756,72 €

4,35 123,21 EUR

16,28

2.

mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava 4479,05 €
1

4479,05 €

25,80 729,21 EUR

16,28

3.

Poštová banka, a.s., Dvořákovo
5226,08 €
nábrežie 4, 811 02 Bratislava 1

5226,08 €

30,10 850,82 EUR

16,28

4.

ZFP akadémia, a.s., Námestie mieru
754,63 €
4, 908 51 Holíč

754,63 €

4,35 122,88 EUR

16,28

5.

Intrum
Justitia
Slovakia
s.r.o.,
6145,96 €
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

6145,96 €

35,40 1000,58 EUR

16,28

17.362,44 €

100

16,28 %

SPOLU

17.362,44 €

2.826,70 EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Dátum
splatnosti:
-

Druh výdavku:

Veriteľ:

Poplatky za vedenie účtu v ČSOB, a.s., Hotové
pobočka Michalovce
správcu
Hotové

Suma
/EUR/:
výdavky 118,02
EUR
výdavky 31,05

Dôvod:
Povinnosť správcu v zmysle § 91 ods. 5 ZKR
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-

Poštovné

Hotové
správcu

výdavky 31,05
EUR

-

Cestovné

Hotové
správcu

výdavky 100,00
EUR

Cestovné náhrady

-

Kopírovanie, papier, toner

Hotové
správcu

výdavky 35,00
EUR

Hotové výdavky správcu

SPOLU

Súdny poplatok 0,2 % z rozvrhu výťažku Okresný súd Košice
7,64 EUR
všeobecnej podstaty
I.
JUDr.
Gabriel 38,20
Odmena správcu z výťažku
Šoltés, správca
EUR
JUDr.
Gabriel 663.88
Paušálna odmena správcu
Šoltés, správca
EUR
993,79
/EUR/

Hotové výdavky správcu

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. Gabriel Šoltés, správca
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