Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.05.2017

K010266
Spisová značka: 37K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Oľga Karásková, správca, Bajkalská 21/A,
821 01 Bratislava, likvidátor dlžníka: STATRANS, spol. s.r.o. v likvidácii, Továrenská 38, 900 61 Gajary, IČO: 34 144
242, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STATRANS, spol. s.r.o. v likvidácii, Továrenská 38, 900
61 Gajary, IČO: 34 144 242
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: STATRANS, spol. s.r.o. v likvidácii, Továrenská 38, 900 61 Gajary,
IČO: 34 144 242.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.5.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K010267
Spisová značka: 8K/27/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Toplianska
28, 821 07 Bratislava, likvidátor spoločnosti: KONTRAKT EU, s.r.o., v likvidácii, Toplianska 28, 821 07 Bratislava,
IČO: 36 364 193, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KONTRAKT EU, s.r.o., v likvidácii, Toplianska
28, 821 07 Bratislava, IČO: 36 364 193
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: KONTRAKT EU, s.r.o., v likvidácii, Toplianska 28, 821 07 Bratislava,
IČO: 36 364 193.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
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konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
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dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K010268
Spisová značka: 4OdK/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Rievaj, nar. 30.03.1991, bytom
Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, Kancelária Bratislava, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Rievaj, nar. 30.03.1991, bytom Hviezdoslavova 1, 962 63
Pliešovce.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B,
974 01 Banská Bystrica, zn: S1810.
III.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom, s výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia a nedotknutých pohľadávok, a to v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom.
V.
Správca je povinný každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o svojej
činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.(§ 167a ods. 3 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 (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom 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.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ZKR)
Pohľadávkami vylúčenými z uspokojenia sú nevymáhateľné pohľadávky podľa § 166b ZKR, a to
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
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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.
a nedotknutých pohľadávok podľa § 166c ZKR, a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo
splátkovým kalendárom.
Nevymáhateľnosť týchto pohľadávok sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Podľa § 166c ZKR oddlžením nedotknutými pohľadávkami sú:
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.
Tieto pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou.
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,
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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
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. (§ 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K010269
Spisová značka: 2K/33/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Kosorín APK, nar.
19.01.1955, s miestom podnikania Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 14 449 251, správcom ktorého
je JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Z r u š u j e konkurz pre nedostatok majetku.

II.
N e p r i z n á v a správcovi odmenu a úhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, v troch
vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané, datované a musí byť uvedená spisová značka tohto konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
miere, že došlo k porušeniu
práva
na spravodlivý
a o zmene
a doplnení
niektorých proces,
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c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
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d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne
rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

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).
Obchodný
vestník 89/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.05.2017
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci.
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K010270
Spisová značka: 2K/37/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi - Regionálne
vzdelávacie centrum Zvolen, so sídlom 960 01 Zvolen, Námestie SNP 35/48, IČO: 00 624 713, takto
rozhodol
Štatutárny orgán - osoby oprávnené konať v mene združenia - Ing. Božena Kováčová, nar. 16. 04. 1959, bytom 966
24 Janova Lehota 264 a Ing. Vladimír Maňka, nar. 19. 09. 1959, bytom Nezábudková 4642/14, Zvolen s ú p o v i n
n í zaplatiť spoločne a nerozdielne paušálnu odmenu a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone
predbežnej správy v sume 718,83 eura predbežnému správcovi Ing. Nadi Lempochnerovej, so sídlom kancelárie 985
11 Halič, Partizánska 15 na účet číslo 2925854066/1100 do 15 dní od
právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca a ten, kto má odmenu a výdavky predbežného
správcu platiť a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu ku
Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne
v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané, datované a musí byť uvedená spisová značka tohto konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že:
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meniťaadoplnení
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g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie
rozhodnutiu
odôvodniť
aj tým, že právoplatné uznesenie
súdu
prvej inštancie,
Obchodnýproti
vestník
89/2017vo veci samej možno
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
11.05.2017
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej.
Odvolanie možno odôvodniť aj tým, že súd prvej inštancie nesprávne alebo neúplne zistil skutočný stav veci.
Odvolacie dôvody možno meniť a dopĺňať až do rozhodnutia o odvolaní.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.04.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K010271
Spisová značka: 4R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 624 683, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9058/S,
takto
rozhodol
I.
Zastavuje reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01
Zvolen, IČO: 36 624 683.
II.
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen,
IČO: 36 624 683.
III.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Fortena s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01
Zvolen, IČO: 36 624 683.
IV.
U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Mgr. Jána Jagoša, so sídlom kancelárie 974 01 Banská
Bystrica, Pod Urpínom 5, značka správcu S1843.
V.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (t.j. nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia 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). Ďalšie
účinky vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka upravuje § 44 a nasl. ZKR.
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená6aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
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Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K010272
Spisová značka: 26K/66/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: REGIO-PHARM, a.s. Košice v likvidácii, so sídlom
Kováčska 37, 040 01 Košice, IČO: 31 657 796, zast. likvidátorom Mgr. Tomáš Szalontay, správca, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 42 329 388 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: REGIO-PHARM, a.s. Košice v likvidácii, so
sídlom Kováčska 37, 040 01 Košice, IČO: 31 657 796 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania
veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzného konania. a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných7náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
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do 15
dní odo11.05.2017
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Obchodný vestník
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doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský
súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) 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).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 4.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010273
Spisová značka: 31R/2/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ten Ba, s.r.o., v reštrukturalizácii, IČO: 35 864 567, so
sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: Ten Ba, s.r.o., v reštrukturalizácii, IČO: 35 864 567, so sídlom
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, prijatý schvaľovacou schôdzou veriteľov dňa 04.04.2017 a ktorý tvorí prílohu
tohto uznesenia.
II.Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Ten Ba, s.r.o., v reštrukturalizácii, IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K010274
Spisová značka: 32K/50/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DM-SK, s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom
Hodžova 26, 949 01 Nitra, IČO: 44 908 466, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o otvorení malého konkurzu, takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením č.k. 32K/50/2016-71 zo dňa 22.12.2016 na majetok úpadcu DM-SK,
s.r.o. ,, v konkurze“, so sídlom Hodžova 26, 949 01 Nitra, IČO: 44 908 466, z a m a l ý.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra dňa 3.5.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K010275
Spisová značka: 32NcKR/16/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky : Marta Nagyová, nar. 19.2.1963, bytom Laca
Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo, o návrhu dlžníčky na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníčku Marta Nagyová, nar. 19.2.1963, bytom Laca Novomeského 2884/11, 946 03 Kolárovo.
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 3.5.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K010276
Spisová značka: 32K/35/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LEKÁREŇ ŽITAVA, s.r.o. ,, v konkurze“,
so sídlom Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ondrejovi Brlášovi, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, paušálnu
odmenu vo výške 6.638,78 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.5.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K010277
Spisová značka: 32K/82/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INCODEC spol. s.r.o., ,, v konkurze“, so
sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa Obec Čakajovce, so sídlom Čakajovce 58, Čakajovce, IČO: 00 307 807 zo dňa
16.2.2017, doručené správcovi dňa 20.2.2017, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 619,97 eura, sa za prihlášku
nepovažuje a na toto podanie 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 3.5.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K010278
Spisová značka: 32R/3/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd 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 Stanislaw Bieganski, so sídlom Wola Krzysztoporska, 973 71
Wygoda, doručené správcovi dňa 14.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
II.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Gieorgij Linow, ul. Mickiewisza 4a, 97 438 Rusiec, doručené
správcovi dňa 14.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
III.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Robert Karczewski, so sídlom Krawiecka 20, 973 30 Sulejów,
doručené správcovi dňa 14.3.2017, sa ako na prihlášku neprihliada.
IV.
U r č u j e, že na podanie veriteľa Stroher Druckerei und Verlag GmbH, so sídlom H.H. Warnke
Strasse 15, 292 27 Celle, doručené správcovi dňa 14.3.2017, 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 3.5.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K010279
Spisová značka: 31K/6/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ladislav Círia, nar. 16.10.1963,
bytom 941 42 Veľké Lovce 251, fyzická osoba oprávnená podnikať pod obchodným menom: Ladislav Círia
Reštaurácia PODHÁJ, s miestom podnikania 941 42 Veľké Lovce 251, IČO: 36 924 229, ktorého správcom je: I&R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, o odvolaní
správcu, takto

rozhodol
Súd o d v o l á v a I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08
Bratislava, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.5.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K010280
Spisová značka: 31K/19/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Monika Lévárdyová, nar.
12.04.1969, bytom Šarkan 6, 943 42 Šarkan, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Farská 33, 949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, na vstup do konania, takto
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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12.04.1969, bytom Šarkan 6, 943 42 Šarkan, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Farská 33, 949 01 Nitra, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 308,47 eura pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, IČO: 42 499 500, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 4.5.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K010281
Spisová značka: 2K/2/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Marius Pedersen, a.s., so sídlom Opatovská 1735, 911
01 Trenčín, IČO: 34 115 901, zast. JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom
Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom
podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841,
IČO: 36 757 586, uznesením č. k.
2K/2/2017-241 zo dňa 28.03.2017 z a s t a v i l konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Marek Černický, nar. 27.1.1979, trvale bytom Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, podnikajúci pod obchodným
menom Marek Černický PRODEX SK, s miestom podnikania Záborského 2914/7, 058 01 Poprad, IČO: 41 878 841.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2017.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010282
Spisová značka: 4K/2/2017
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PAMA Košice s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná
785/24, 058 01 Poprad, IČO: 36 578 819, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, uznesením č. k.
4K/2/2017-89 zo dňa 05.04.2017
z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku PAMA Košice
s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Okružná 785/24, 058 01 Poprad, IČO: 36 578 819.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K010283
Spisová značka: 2K/11/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Igor Jurašek, trvale bytom Záhradná 21, 080 01 Prešov, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Miroslav Jurašek - JUREX, s miestom podnikania Jiráskova
6, 080 01 Prešov, IČO: 33 749 167, takto
rozhodol
opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2K/11/2017-11 zo dňa 12.4.2017, publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 20.4.2017, ktorý správne znie:
,, v y z ý v a navrhovateľa - veriteľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 29.3.2017 a to tak že predloží súdu:
- písomnú výzvu veriteľa v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v dvoch rovnopisoch,
- listinu v zmysle § 12 ods. 2 ZKR v dvoch rovnopisoch,
- zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vo výške 1.500,- eura a predloží súdu dokladom osvedčujúci jeho zaplatenie.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 2K/11/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010284
Spisová značka: 2K/40/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MEKOM UKRAJINA s.r.o., so sídlom prospekt
Majakovského, dom 68, kancelária 233, 02232 Kyjev, Ukrajina, IČO: 37675879, zast. Mgr. Milanom Kantuľákom,
advokátom so sídlom kancelárie Na pažiti 19, 831 01 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, zast. advokátskou
kanceláriou MF Legal s.r.o., so sídlom kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 861 642,
takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.659,70 eura zloženého navrhovateľom dňa 21.9.2016
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 101/2016.
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 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 3.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010285
Spisová značka: 2K/47/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, IČO: FN 36924 a, zast. Sympatia Legal, s.r.o. so sídlom Plynárenská
7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ZD centrum s.r.o., so
sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné, IČO: 35 859 016, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ZD centrum s.r.o., so sídlom Kukorelliho 1505/50, 066 01
Humenné, IČO: 35 859 016,
ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad,
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. 2K/47/2016. 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).
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 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody)
čoho sa odvolateľ
domáha
(odvolací
Vydáva a
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikynávrh).
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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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
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uznesenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010286
Spisová značka: 1K/57/2010
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rumida, s.r.o. v konkurze, Dukelská
41, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie
Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku
uznesením 1K/57/2010-315 zo dňa 22.03.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu: Rumida, s.r.o. v konkurze,
Dukelská 41, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2017

Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010287
Spisová značka: 1K/59/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar.
14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením 1K/59/2014
-164 zo dňa 21.3.2017 v spojení s uznesením 1K/59/2014-168 zo dňa 03.04.2017 zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar. 14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2017
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010288
Spisová značka: 1K/51/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Faťun, nar. 26.01.1979,
bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa
č. 200/2011
Z. z.je:
o Obchodnom
vestníku Ledecký,
podnikania Moyzesova
2811/15,
058 01 Poprad,
IČO:
41 012
747zákona
správcom
ktorého
Mgr. Ing. Vladimír
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Faťun, nar. 26.01.1979,
bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 správcom ktorého je: Mgr. Ing. Vladimír Ledecký,
so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/51/2015152 zo dňa 28.03.2017 pripustil vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Pavol Faťun, nar. 26.01.1979, bytom Moyzesova
2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom podnikania
Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom
rozsahu pohľadávok vo výške 221.735,19 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017

Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010289
Spisová značka: 1K/62/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Smik, nar. 22.09.1954,
bytom Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká, správcom ktorého je Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie
Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/62/2015-72 zo dňa
27.03.2017 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad
Prešov ) voči úpadcovi: Jozef Smik, nar. 22.09.1954, bytom Stavbárska 3163/64, 058 01 Poprad - Veľká na
navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej
výške 6.570,34 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.04.2017
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010290
Spisová značka: 1K/66/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Radoslav Šoltýs, nar.
21.10.1978, bytom 093 01 Vranov nad Topľou, korešpondenčná adresa: Majerovce 17, 094 09 Sedliská, správcom
ktorého je Mgr. Anna Gaľová, so sídlom kancelárie Slnečná 39, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi
uznesením 1K/66/2015-187 zo dňa 28.03.2017 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z
pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči úpadcovi: Radoslav Šoltýs, nar. 21.10.1978, bytom 093 01 Vranov nad
Topľou, korešpondenčná adresa: Majerovce 17, 094 09 Sedliská na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 18.132,61 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2017

Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010291
Spisová značka: 1K/83/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Rastislav Šafranko, nar.
23.02.1978, bytom Arm. gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so
sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uzneseením
1K/83/2015-266 zo dňa 30.03.2017 pripustil vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Ing. Rastislav Šafranko, nar. 23.02.1978,
bytom Arm. gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ), v celkovom
rozsahu pohľadávok vo výške 60 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017

Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010292
Spisová značka: 1K/46/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: GOBY PLUS, s.r.o. v konkurze,
so sídlom 087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Martina Kirňaka, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010293
Spisová značka: 1K/65/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marek Závacký, nar.:
06.11.1977, bytom 090 24 Miková 47, správcom ktorého je JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Vladimíra Babina, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010294
Spisová značka: 1K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v
reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887 správcom ktorého je I&R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, o paušálnej
odmene správcu, takto
rozhodol
p r i z n á v a I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do prvej schôdze veriteľov vo výške 7.966,54 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010295
Spisová značka: 40K/63/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO
36 346 055, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce
12, IČO 36 346 055 takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO 36 346 055 sa zastavuje
pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K010296
Spisová značka: 28K/28/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STROJTECH, s. r. o. v konkurze so
sídlom Trenčianska 17, 915 34 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 312 436, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
Licitor recovery, k. s. so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka
správcu S1388, o návrhu správcu na poukázanie preddavku takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Licitor recovery, k. s.
so sídlom kancelárie Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45 393 486, značka správcu S1388,
nevyplatený preddavok vo výške 1 659,70 eura na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a to z preddavku
zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. 18a 58/12.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K010297
Spisová značka: 40K/19/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Monika Vydrnáková, rod. Vaská, nar.
28.04.1977, trvale bytom Mierové námestie 83/55, 914 41 Nemšová, uznaného za malý, ktorého správcom je
obchodná spoločnosť KRIVANKON, k. s. so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, IČO 47 752
785, značka správcu S1704, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
uznesením č.k. 40K/19/2014-222 zo dňa 07.04.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2017
Mgr. Vladimíra Livinková, vyšší súdny úradník
K010298
Spisová značka: 40K/31/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AMARO, s. r. o. v konkurze so sídlom
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 785 543, zast. advokátskou kanceláriou LAW FIRM s. r. o.
so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36 867 209, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať
vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I. Súd určuje Ing. Márii Randusovej, nar. 30.05.1960, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom Prejta, lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi
Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o vylúčenie
majetku zo súpisu úpadcu zapísaného do oddelenej podstaty veriteľa Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. so sídlom
Zámecká 1508, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČO 476 83 295, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 245/2016
zo dňa 22.12.2016 pod položkou K028999, a to:
~
súpisovej zložky pod por. č. 4 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3077, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 366/101, orná pôda o výmere 246 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota
184,50 eura,
~
súpisovej zložky pod por. č. 5 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3077, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 366/201, orná pôda o výmere 10 285 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 7
713,75 eura,
~
súpisovej zložky pod por. č. 6 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3077, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 366/301, orná pôda o výmere 38 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 28,50
eura,
~
súpisovej zložky pod por. č. 7 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3077, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 366/401, orná pôda o výmere 103 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota
77,25 eura, 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
~
súpisovej zložky pod por. č. 8 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2232, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec
18 Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 215, zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,

713,75 eura,
~
súpisovej zložky pod por. č. 6 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3077, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok,
366/301, orná pôda o výmere
38 m2,
podiel úpadcu 1/1,
súpisová
hodnota
28,50
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eura,
~
súpisovej zložky pod por. č. 7 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3077, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 366/401, orná pôda o výmere 103 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota
77,25 eura,
~
súpisovej zložky pod por. č. 8 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2232, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 215, zastavané plochy a nádvoria o výmere 452 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
súpisová hodnota 9944 eur
~
súpisovej zložky pod por. č. 9 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2232, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika pozemok, parcela č. 216, záhrady o výmere 420 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 9 240 eur,
~
súpisovej zložky pod por. č. 10 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 2232, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Prejta, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Slovenská republika stavba - rodinný dom so súpisným číslom 291, parcela č. 215, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota
80 816 eur.
II. Ing. Mária Randusová, nar. 30.05.1960, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta sa
poučuje, že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie vyššie uvedeného nehnuteľného
majetku do súpisu majetku úpadcu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Lehota na podanie vylučovacej žaloby začína plynúť, odo dňa faktického doručenia súdneho rozhodnutia oprávnenej
osobe.
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K010299
Spisová značka: 40K/31/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AMARO, s. r. o. v konkurze so sídlom
Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 35 785 543, zast. advokátskou kanceláriou LAW FIRM s. r. o.
so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO 36 867 209, ktorého správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať
vylučovaciu žalobu, takto
rozhodol
I. Súd určuje Ing. Márii Randusovej, nar. 30.05.1960, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom Prejta a Ing. Jurajovi Randusovi, nar. 21.11.1964, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom Prejta lehotu 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na podanie žaloby na Okresný súd Trenčín proti správcovi
Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o vylúčenie
majetku zo súpisu úpadcu zapísaného do oddelenej podstaty veriteľa Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o. so sídlom
Zámecká 1508, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČO 476 83 295, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 4/2017 zo
dňa 05.01.2017 pod položkou K000241, a to:
~
súpisovej zložky pod por. č. 11 - nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 400, vedenom
Okresným úradom Ilava pre katastrálne územie Zliechov, obec Zliechov, okres Ilava, Slovenská republika - pozemok,
parcela č. 983, zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota
10.150 eura.
II. Ing. Mária Randusová, nar. 30.05.1960, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta a
Ing. Juraj Randus, nar. 21.11.1964, trvale bytom Družstevná 291/51, 018 41 Dubnica nad Váhom - Prejta sa poučujú,
že pokiaľ žaloba nebude podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie vyššie uvedeného nehnuteľného majetku do
súpisu majetku úpadcu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Lehota na podanie vylučovacej žaloby začína plynúť, odo dňa faktického doručenia súdneho rozhodnutia oprávnenej
osobe.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K010300
Spisová značka: 38K/45/2016
Okresný súd Trenčín právnej veriteľa DEVĚTSIL JST s.r.o. so sídlom Francouzská tř. 2079/2, 326 00 Plzeň, Česká
republika, IČO 252 167 91, právne zastúpeného JUDr. Ladislavou Indrovou, advokátkou so sídlom kancelárie Malá 6,
301 00 Plzeň, Česká republika, so zástupcom na doručovanie JUDr. Zoltán Varga, advokát so sídlom kancelárie
Štefánikova 49, 949 01 Nitra, proti dlžníkovi Gunners spol. s r.o. so sídlom Komenského 1644, 911 01 Trenčín, IČO
47 459 921, Slovenská republika, o zloženom preddavku na úhradu odmeny a preukázaných výdavkov predbežného
správcu, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi obchodnej spoločnosti DEVĚTSIL JST s.r.o. so sídlom Francouzská tř. 2079/2, 326 00
Plzeň, Česká republika, IČO 252 167 91 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vo výške 1 659,70 eura zaúčtovaný pod pol. D19 75/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila navrhovateľovi - veriteľovi
obchodnej spoločnosti DEVĚTSIL JST s.r.o. so sídlom Francouzská tř. 2079/2, 326 00 Plzeň, Česká republika, IČO
252 167 91 nespotrebovaný preddavok vo výške 1659,70 eura evidovaný pod položkou reg. D19 75/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.5.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K010301
Spisová značka: 25K/16/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AB Cosmetics, s.r.o.,
Tamaškovičova ul. 17, Trnava, IČO: 36 661 171, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnavva, odd.: Sro,
vl.č. 18853/T, správcom ktorého je Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, o návrhu
navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s. na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd návrh navrhovateľa - veriteľa, Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
1, na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO:
42 499 500, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod
pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.4.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca

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

20

Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.05.2017

K010302
Spisová značka: 28K/7/2017

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 28K/7/2017
Vo veci
Navrhovateľov - veriteľov:
1. Gergely Szabó, nar. 14.11.1990, bytom 930 08 Baloň 280, 2. Attila Szabó, nar. 04.09.1969, bytom 930 08 Baloň
280, 3. Rajmund Molnár, nar. 17.12.1981, bytom 932 01 Veľký Meder, Táborská 348/24, 4. Erik Paxian, nar.
30.01.1991, bytom 932 01 Veľký Meder, Fučíkova 952/72, 5. Štefan Kosár, nar. 29.11.1976, bytom 932 01 Veľký
Meder, Nová 978/4
všetci navrhovatelia právne zastúpení: JUDr. Ildikó Uleklová, advokát, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 50 170 597
proti dlžníkovi:

Invest Group Veľký Meder s.r.o.
IČO: 46 305 084
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1326/16

o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
16.06.2017 o
08:30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 237 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 03.05.2017
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K010303
Spisová značka: 28K/7/2017
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk
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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Váš list číslo/zo dňa
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28K/7/2017
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Trnava
03.05.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľov - veriteľov: 1. Gergely Szabó, nar. 14.11.1990, bytom
930 08 Baloň 280, 2. Attila Szabó, nar. 04.09.1969, bytom 930 08 Baloň 280, 3. Rajmund Molnár, nar. 17.12.1981,
bytom 932 01 Veľký Meder, Táborská 348/24, 4. Erik Paxian, nar. 30.01.1991, bytom 932 01 Veľký Meder, Fučíkova
952/72, 5. Štefan Kosár, nar. 29.11.1976, bytom 932 01 Veľký Meder, Nová 978/4, všetci navrhovatelia právne
zastúpení: JUDr. Ildikó Uleklová, advokát, Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 170 597 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Invest Group Veľký Meder s.r.o., IČO: 46 305 084, 932 01 Veľký
Meder, Kúpeľná 1326/16, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28710/T,
upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
právneho zástupcu navrhovateľov - veriteľov:
01 Dunajská Streda

JUDr. Ildikó Uleklová, advokát, Jesenského 5026/13A, 929

o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:
16.06.2017 o 08:30 hod. , č. d. 237 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.5.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K010304
Spisová značka: 2K/1/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. František Janiš, nar.
17.05.1957, bytom 023 41 Nesluša 232, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, so sídlom kancelárie Dončova
13, 034 01 Ružomberok, v časti 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 a čo
sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
rozsahu sa napáda, v čom
vidí odvolateľ
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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 a čo
sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Okresný súd Žilina dňa 3.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K010305
Spisová značka: 1K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Mir Tec Trading & Supply, s.r.o. v likvidácii,
Ul. Republiky 1049/16, 010 01 Žilina, IČO: 36 426 725, v mene ktorého koná ustanovený likvidátor Mgr. Lubomír
Kadura, Republiky 1049/16, 010 01 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Mir Tec Trading & Supply, s.r.o. v likvidácii, Ul. Republiky 1049/16, 010
01 Žilina, IČO: 36 426 725.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke 5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere 7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 4.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K010306
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, 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, aby vyplatila úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.659,70 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa
09.12.2016, vedený pod položkou registra 178/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré
treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného 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.
Okresný súd Žilina dňa 4.5.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K010307
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
I.
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 aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
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.
IV.
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.
V.
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 rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného 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.
Okresný súd Žilina dňa 4.5.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010308
Spisová značka: 7K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Janurová, nar. 07.04.1962, bytom
Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka, správcom ktorého je: JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7,
034 01 Ružomberok, 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 3.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010309
Spisová značka: 7K/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alena Janurová, nar. 07.04.1962, bytom
Skalka 212/3, 013 11 Lietavská Lúčka, správcom ktorého je: JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7,
034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 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 663,88
EUR,
zaplateného
na č.účet
Okresného
súdu Žilina
dňa 16.02.2017,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
na svojomtohto
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
vedený pod položkou registra
D18
č. 14/2017,
pozákonov
právoplatnosti
rozhodnutia.
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Obchodný vestník 89/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.05.2017
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 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 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 16.02.2017,
vedený pod položkou registra D18 č. 14/2017, 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 3.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010310
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982,
bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie
Uhoľná 592/2, 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
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V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Obchodný vestník 89/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 11.05.2017
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 3.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010311
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982,
bytom Limbová 3054/1, 010 07 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 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 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 28.02.2017,
vedený pod položkou registra D18 č. 21/2017, 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 3.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010312
Spisová značka: 7K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988,
bytom Valča 573, 038 35 Valča,, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, 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
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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
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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 3.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010313
Spisová značka: 7K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Janček, nar. 24.06.1988,
bytom Valča 573, 038 35 Valča,, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 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 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 24.02.2017,
vedený pod položkou registra D18 č. 25/2017, 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.
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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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
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uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 3.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010314
Spisová značka: 7K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SELECTA PLUS, s.r.o. ,,v likvidácii", so sídlom Tehelná
457/6, 010 09 Žilina, IČO: 31 620 931, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Tibor Bátory, bytom Predmestská
1718/22, 010 08 Žilina, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: SELECTA PLUS, s.r.o. ,,v likvidácii", so sídlom Tehelná 457/6, 010 09 Žilina, IČO: 31 620
931, predbežného správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie: ul. Republiky 16, 010 01 Žilina.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a
predkladať súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú
správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre
posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.

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

Okresný súd Žilina dňa 4.5.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K010315
Spisová značka: 7K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Maršo, nar. 18.08.1974, trvale bytom
Žilina, korešpondenčná adresa Klincová 35, 821 08 Bratislava, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto

rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Maršo, nar. 18.08.1974, trvale bytom Žilina.
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie: A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení účinnom do 28.02.2017 (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho
kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/8/2017. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). 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. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
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na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti
zmysle §
29 ods. 1 ZKR, inak sa na
ňu v tomto
konkurze neprihliadne. V konkurze
neprihliadne
ani na
Obchodnývvestník
89/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňsavydania:
11.05.2017
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). 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. 514/2011 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. V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí
tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29
ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

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.
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 ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 4.5.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K010316
Spisová značka: 38K/45/2016
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Eugena Palášthyho a členov senátu: JUDr.
Lýdie Noskovičovej a JUDr. Paulíny Pacherovej, v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: DEVĚTSIL JST, s.r.o., so
sídlom: Francouzská třída 2079/2, 326 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 252 16 791, právne zastúpeného: JUDr.
Ladislavou Indrovou, advokátkou, so sídlom kancelárie: Malá 6, 301 00 Plzeň, Česká republika, so zástupcom pre
doručovanie: JUDr. Zoltán Varga, advokát, so sídlom: Štefánikova 49, 949 01 Nitra, Slovenská republika, o návrhu
veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Gunners spol. s.r.o., so sídlom Komenského 1644, 911 01
Trenčín, IČO: 47 459 921, Slovenská republika, na odvolanie navrhovateľa - veriteľa proti uzneseniu Okresného súdu
Trenčín zo dňa 16.11.2016 vydané v konaní pod č. k. 38K/45/2016-232, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnutý II. výrok uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 16.11.2016,
vydané v konaní pod č. k. 38K/45/2016-232, p o t v r d z u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
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Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon
pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia
odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od
doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods.
1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie
a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a
čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok
odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d), e) CSP).
dňa 28.2.2017
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K010317
Spisová značka: 1K/6/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: PROFIL RAKOVO, spol. s r.o.,
Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883, začatého na návrh veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina,
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote 3 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku
písomne vyjadril k vyjadreniu veriteľa doručovaného mu spolu s týmto uznesením a
uviedol ďalšie skutočnosti
označil dôkazy na svoju obranu.
Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd nemusí prihliadnuť.
Vyjadrenie dlžník predloží s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby
veriteľ dostal jeden rovnopis.
P o u č u j e dlžníka podľa ustanovenia § 153 CSP (Sudcovská koncentrácia konania), že strany sú povinné
uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových
tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a
hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas,
ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na
prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť,
najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Podľa
ustanovenia
§ 154 CSP (Zákonná koncentrácia konania), prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 9.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kuki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palackého 6, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1979
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2016 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2k/4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Milan Kuki, nar. 26.05.1979, bytom Palackého 6, 811 02 Bratislava (ďalej len
"úpadca") ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I, 2K/4/2016 - 61 zo dňa 11.04.2016, po speňažení
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predkladá zástupcovi veriteľov na schválenie rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.04.2016 sme boli ustanovení do funkcie správcu úpadcu.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 72/2016 vydanom dňa 15.04.2016.
Bezodkladne po ustanovení do funkcie správcu úpadcu, správca v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami začal realizovať úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu insolvenčného konania, najmä
úkony smerujúce k zisteniu majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu.
Na tento účel správca odovzdal na poštovú prepravu písomné žiadosti, ktorých adresátom boli Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR, príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Daňový úrad Bratislava, Sociálna
poisťovňa, všetky banky a pobočky zahraničných bánk a poisťovne, aby zistil údaje v rozsahu potrebnom na
zistenie majetnosti, resp. nemajetnosti úpadcu, najmä záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku úpadcu, ako
aj listiny a iné veci, ktoré mohli byť dôkazným prostriedkom pri tomto zisťovaní.
Na základe ustanovenia § 74 ZKR správca požiadal o poskytnutie súčinnosti a podanie potrebných vysvetlení
taktiež osobu úpadcu.
Správca v zákonnej lehote dňa 22.04.2016 uverejnil v OV č. 77/2016 číslo účtu, na ktorý veritelia môžu zložiť
kauciu v prípade popierania iných veriteľov, a zároveň dňa 22.04.2016 taktiež v OV č. 77/2016 správca uverejnil
oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu.
Okrem ďalších úkonov súvisiacich s vedením konkurzného konania správca v zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR dňa
07.06.2016 v Obchodnom vestníku č. 109/2016 zverejnil oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov, ktorá sa
konala dňa 19.07.2016 o 10:30 hod. v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava. Schôdza veriteľov
na svojom prvom zasadnutí zvolila veriteľa, EOS KSI Slovensko, s.r.o. za zástupcu veriteľov.
Počas výkonu svojej funkcie správca, na základe vlastných šetrení a zistení z odpovedí orgánov a inštitúcií
poskytujúcich správcovi súčinnosť zistil majetok úpadcu podliehajúci konkurzu, ktorý zapísal do súpisu
majetku všeobecnej podstaty v celkovej výške 2.363,88 EUR. Opis jednotlivých súpisových zložiek majetku
zaradených do všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 112/2016 vydanom dňa
10.06.2016.
V zmysle ustanovenia § 31 ZKR prihlásené pohľadávky správca priebežne zapisoval do zoznamu pohľadávok. V
rámci základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli doručené do kancelárie správcu prihlášky pohľadávok 6
veriteľov:
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli do kancelárie správcu doručené žiadne prihlášky pohľadávok iných
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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Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty neboli do kancelárie správcu doručené žiadne prihlášky pohľadávok iných
veriteľov.
V zmysle ustanovenia § 31 ods. 3 ZKR správca pred konaním prvej schôdze veriteľov doručil jeden rovnopis
zoznamu pohľadávok do súdneho spisu.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 8 ZKR bol zoznam pohľadávok doručený úpadcovi na vyjadrenie, príp. podanie
námietok voči prihláseným pohľadávkam. Úpadca vo svojom vyjadrení k zoznamu pohľadávok zo dňa 09.06.2016
nenamietal žiadnu z prihlásených pohľadávok.
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov
o určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“)“.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:

A/ Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty a iné príjmy zo zabezpečenia majetku
Do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov boli zaradené jednotlivé výťažky zo
speňaženia a zabezpečenia majetku úpadcu celkovo vo výške 2 363,88 EUR.

B/ Pohľadávky proti všeobecnej podstate

V priebehu konkurzného konania vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej výške 1.101,78 EUR.
V zmysle ust. § 87 ods. 10 ZKR, správca viedol o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu.

C/ Výťažok na uspokojenie veriteľov

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti
všeobecnej podstate predstavuje čiastku 1 262,10 EUR. Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení celkovo 6
veritelia v pomere zistených súm prihlásených pohľadávok.
Uspokojenie veriteľov z výslednej sumy výťažku je na úrovni 5,60 % zo zistenej sumy prihlásených pohľadávok.

Veriteľ

Zistená suma v EUR

Uspokojenie pre veriteľov v EUR

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

2 697,18

150,98

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

11 042,54

618,12

Slovenská konsolidačná, a.s.

585,17

32,76

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

6 941,87

388,58

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

46,49

2,60

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 233,69

69,06
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D/ Rekapitulácia

Celková suma výťažku:

2 363,88 €

Celková suma pohľadávok proti podstate vrátane predpokladaných pohľadávok proti podstate:

1 101,78 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

1 262,10 €

Na základe uvedeného Vám ako správca úpadcu po speňažení majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
predkladáme na schválenie návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. V zmysle § 101 ZKR správca
určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní na jeho schválenie. Lehota začína plynúť dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku.

LexCreditor k.s.

K010319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SANDROCK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 29/A, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 816 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková
Sídlo správcu:
Révová 7, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/54/2014 - S 1605
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/54/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, so sídlom kancelárie: Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 42 262 844,
týmto v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.

K010320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L & P SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 10 / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 310 629
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2016 S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/64/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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L & P SERVIS, spol. s r.o.
Spisová značka správcovského spisu: 6K/64/2016_S-1314
Spisová značka súdneho spisu: 6K/64/2016
Súpis oddelenej podstaty
Súpisová zložka
majetku

Popis
DRUH

1
2
3
4

Osobné mot.
Vozidlo
Nákladné mot.
Vozidlo
Osobné mot.
Vozidlo
Osobné mot.
Vozidlo

EČV

ZNAČKA

NZ600DM Citroen C5
NZ486EC

Mercedes-BENZ
VITO

BL162EK Peugeot 206
BL347GH

Reanult J
VELSATIS

VIN

VF7DCRHSB76305848 €2 000,00
VSA63806413049603

€2 000,00

VF32CKFWA43031474 €2 000,00
VF1BJ0J0B26534736

€2 000,00

Poznámky
vozidlo
blokované,nezabezpečené
vozidlo
blokované,nezabezpečené
vozidlo
blokované,nezabezpečené
vozidlo
blokované,nezabezpečené

SÚPISOVÁ
HODNOTA

Popis
5

SÚPISOVÁ
HODNOTA

Pohľadávky z obchodného styku

€46 256,00

chýbajúca účtovná evidencia

K010321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 13, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/32/2016 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ 3. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ HNUTEĽNÉHO
MAJETKU
Správca úpadcu Matej Bella oznamuje, že 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného
majetku úpadcu publikované v Obchodnom vestníku č. 71/2017 zo dňa 11.04.2017 bolo neúspešné.
V súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 13.03.2017 správca vyhlasuje 3. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zaradeného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
publikovaný v Obchodnom vestníku č. 1/2017 zo dňa 02.01.2017.
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania (VPK):
Predmetom speňažovania je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu, ktorý v zmysle záväzného pokynu zástupcu
veriteľov zo dňa 13.03.2017 sa speňažuje predajom vo verejnom ponukovom konaní ako samostatné veci:
Motocykel YAMAHA BELUGA 125 ccm, r. výroby 1988, pojazdný – súpisová hodnota 500,00 €
Automobil Volkswagen Polo 9N, r. výroby 2002, nepojazdný na ND – súpisová hodnota 850,00 €
Tablet Acer Aspire Switch 10E, r. výroby 2015, funkčný – súpisová hodnota majetku

150,00 €

Záujemcovia majú právo zúčastniť sa obhliadky ponúkaných hnuteľných vecí. Termín obhliadky určí správca po
dohode so záujemcom, na základe e-žiadosti zaslanej na adresu: petran@kpklegal.eu.
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Správca predá hnuteľný majetok záujemcovi, ktorý v lehote 15 dní od zverejnenia tejto výzvy (lehota na
predkladanie ponúk) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 50 % súpisovej hodnoty majetku.
Pri splnení všetkých podmienok môže správca predať hnuteľný majetok záujemcovi, ktorý je veriteľom prihlásenej
pohľadávky alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky. Správca nepredá súpisové zložky majetku
záujemcovi, ktorý je osobou spriaznenou so správcom, osobou spriaznenou s úpadcom alebo dlžníkom úpadcu.
Ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu JUDr. Peter Petrán, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
v zalepených obálkach s označením „8K/32/2016 – 3. Kolo VPK – neotvárať.“
Otváranie obálok uskutoční správca v priestoroch svojej kancelárie za účasti zástupcu veriteľov do troch pracovných
dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, o čom sa vyhotoví úradný záznam. Doručená ponuka je záväzná do
skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu zástupcom veriteľov, v lehote 5 dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku VPK správca informuje prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom
vestníku, úspešného uchádzača aj písomne na adresu určenú na doručovanie písomností.
V Bratislave 05.05.2017
JUDr. Peter Petrán, správca

K010322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUNIFOOD, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úprkova 3, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 992 339
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2017 S 1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Reštrukturalizačný správca 1st restructuring, k.s., so sídlom Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava dlžníka:
FUNIFOOD, s. r. o., sídlo: Úprkova 3, Bratislava 811 04, IČO: 45992339, Vám týmto oznamuje, že do spisu
v tomto konaní je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava, počas
úradných hodín medzi 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 v pondelok až piatok, po predchádzajúcom objednaní u
správcu na t. č. +421908656624.

1st restructuring, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K010323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUNIFOOD, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úprkova 3, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 992 339
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2017 S 1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/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
FUNIFOOD, s. r. o., sídlo: Úprkova 3, Bratislava 811 04, IČO: 45992339 (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 FUNIFOOD, s. r. o., sídlo: Úprkova 3, Bratislava 811 04, IČO: 45992339 (hereinafter only “the
Debtor“), I 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. 4R/2/2017, uznesením 4R/2/2017 zo dňa 13.03.2017 o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 55/2017
dňa 20.03.2017, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 21.03.2017.
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 4R/2/2017, by the resolution of 13th March 2017, decided on the
initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
Republic no. 55/2017 on 20th March 2017, so the restructuring proceedings are considered to be commenced on
21st March 2017.
Okresný súd Bratislava I uznesením sp. zn. 4R/2/2017 zo dňa 21.04.2017 povolil reštrukturalizáciu dlžníka.
Uznesenie o povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 83/2017 dňa 2.5.2017, pričom
reštrukturalizácia dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 3.5.2017. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia
dlžníka.
The District Court Bratislava I by the resolution file no 4R/2/2017 of 21st April 2017 has permitted the restructuring
process of the Debtor. The aforementioned resolution was published in the Commercial Bulletin no. 83/2017 on 2nd
May 2017, while the restructuring of the Debtor is considered to be permitted from the 3nd May 2017. The
restructuring process of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adrese: 1st restructuring, k.s., so sídlom Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) are the creditors of the Debtor required to lodge their claims against the Debtor in one original within the
deadline of 30 days from the permission of restructuring process to the trustee (address): 1st restructuring, k.s., so
sídlom Kominárska 2,4 , 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k
dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom odkaze:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo s
rozdelením na istinu a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňuje svoje pohľadávky aj veriteľ pohľadávky, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Taktiež veriteľ
zabezpečenej pohľadávky v samostatnej prihláške uvedie druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečenia spolu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečenej pohľadávky v samostatnej prihláške uvedie druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečenia spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application must always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor and
the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of the claim
divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation; the application
must be dated and signed by the creditor. The creditor of the claim whose creation depends on fulfillment of a
certain condition registers his claim likewise, while the condition on which the claim is dependent, must be stated in
the application. Similarly, the creditor of the secured claim must state the type, order and legal cause of the creation
of a security along with stating the property by which it is secured and the amount up to which it is secured in the
separate application. The claim is being applied in the EUR. Documents proving the data stated in the application
must be enclosed to the application. The creditor who is an accounting entity must state in the application whether
the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný v
prihláške uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
If a creditor does not have a residence, a registered office or a branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state a representative that has residence or registered office in the territory of the Slovak
Republic for service of documents in the application.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zanikne.
Any applications that do not meet the statutory requirements, are not signed or dated or that are not delivered to
trustee within the deadline shall not be taken into account. Unregistered security right shall expire after the deadline
for lodging claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only by replacing of the original application by a new application to the
trustee and only within the deadline for lodging claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených zásad,
považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t. j. do
21.03.2017.
According to the BRA among claims that should be lodged in a restructuring process by an application under the
abovementioned principles belong all monetary claims against the Debtor that has arisen by the date of initiation of
restructuring proceedings, i.e. by the date 21st March 2017.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa
tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v
prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
According to the section 120 subsection 1 of the BRA, unless this Act provides otherwise, only creditors that
registered their claims by the way provided by the BRA have the right to exercise their rights during the restructuring
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
proceedings. If these claims in restructuring process are not applied properly and on time by lodging the application,
the right to enforce these claims against the Debtor expires in case of confirmation of the restructuring plan by the
court.
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
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riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
According to the section 155 of the BRA, the right of creditors who hadn’t lodged their claims properly and on time to
enforce their claims against the Debtor expires, as well as the security rights relating to the property of the Debtor
that hadn’t been registered properly and on time by publishing the esolution on confirmation of the plan in the
Commercial Bulletin; the same principle is applied to the contingent claims which should have been applied by
lodging an application.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
1st restructuring, k.s., reštrukturalizačný správca
1st restructuring, k.s., restructuring trustee

K010324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01
Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
97774/B, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate,
ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K010325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
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Okresný súd Bratislava I
4K/63/2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurznom konaní sp. zn. 4K/63/2014 vedenom na majetok úpadcu
Dareq s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177
Správca:
Úpadca:

I&R Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Dareq, s.r.o., so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

IČO: 47 635 177
Spis. značka súdneho spisu: 4K/63/2014
Dátum: 2.5.2017
Miesto konania:

Cintorínska 21, Bratislava (sídlo zástupcu predsedu veriteľského výboru)

Program:
1)

Otvorenie zasadnutia

2)
Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu na súhlas s vykonaním štvrtého a piateho kola dražby majetku
úpadcu Dareq s.r.o. tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov – Predmet speňaženia –
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Turňa nad Bodvou
3)

Záver

Prítomní:
1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 3.1.2017 v zastúpení Ing. Brian Lipták, predseda predstavenstva a
JUDr. Martin Lipovský, podpredseda predstavenstva.
2. Člen VV: Československá obchodná banka, a. s, Nám. SNP 29, Bratislava 815 63, písomné hlasovanie zo
dňa 27.4.2017 v zastúpení Mgr. Martina Labancová, Oddelenie vymáhania MicroSME úverov
3. Člen VV: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.so Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1, v zast. Mgr.
Zuzana Koláriková, odbor právny a vymáhania pohľadávok, písomné hlasovanie zo dňa 27.4.2017.
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.
K bodu 2):
Návrh Uznesenia veriteľského výboru:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, na základe plnomocenstva zo dňa
21.7.2015, ako predseda veriteľského výboru, Československá obchodná banka, a.s a Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s., ako členovia veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu, Dareq s.r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
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Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 47 635 177, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.: 97774/B, v súlade s § 38 ods. 3 č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov hlasuje za prijatie nasledovného uznesenia veriteľského výboru:

„Veriteľský výbor nezabezpečených veriteľov v zložení Slovenská konsolidačná, a.s., Československá
obchodná banka, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. ukladá správcovi záväzný pokyn na
vykonanie štvrtého a piateho kola dražby majetku úpadcu Dareq s.r.o. tvoriaceho všeobecnú podstatu
nezabezpečených veriteľov – Predmet speňaženia - nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Turňa nad
Bodvou za nasledovných podmienok:
a. v štvrtom kole dražby Predmetu speňaženia bude najnižšie podanie stanovené na 50 % všeobecnej
hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom s možnosťou postupného zníženia na
35 % všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom;
b. v piatom kole dražby Predmetu speňaženia bude najnižšie podanie stanovené na 35 % všeobecnej
hodnoty Predmetu speňaženia určenej znaleckým posudkom s možnosťou postupného zníženia na
20 % všeobecnej hodnoty určenej znaleckým posudkom;
c. dražobná zábezpeka bola zložená v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky vo výške 30 % z
najnižšieho podania stanoveného pre príslušné kolo dražby;
d. minimálne prihodenie bolo vo výške 50,- Eur.“

V prípade, že sa správcovi Predmet speňaženia nepodarí speňažiť ani v piatom kole dražby, správca požiada
veriteľský výbor o udelenie nového záväzného pokynu na speňaženie Predmetu speňaženia, spolu so stanovením
podmienok pre jeho vykonanie.

Uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy
Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda veriteľského výboru
Československá obchodná banka, a.s – člen veriteľského výboru
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. - člen veriteľského výboru
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“ Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali
traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu 3) – Záver:
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi
konkurznej podstaty I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.
Nakoľko program zasadnutia VV bol vyčerpaný, predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
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Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.

V Bratislave, dňa 2.5.2017
Za

správnosť:

Ing.

Kozová

Lenka

K010326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGOPROJEKTY a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 12, 820 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 698 187
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/13/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/13/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu – dňom
11.05.2017.

Predmet speňaženia:
Správca úpadcu ENERGOPROJEKTY a.s. vyhlasuje dňom 11.05.2017 na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 161/2016 pod
značkou záznamu K019319 dňa 19.08.2016 pod súpisovými položkami majetku por. č. 10 až por. č. 58 (ďalej len
„Predmet speňaženia“).
Predmetom speňaženia je nasledovný súbor hnuteľného majetku: 1 ks chladnička malá; 1 ks chladnička veľká; 1 ks
mikrovlnná rúra; 2 ks kopírovací stroj; 1 ks elektrický písací stroj; 1 ks skener; 6 ks tlačiareň; 1 ks multifunkčné
zariadenie; 10 ks LCD monitor; 1 ks HP DESIGNJET 1050C Plus Plotter; 9 ks stolový počítač; 9 ks kovový regál; 4
ks skladovacia skriňa a 2 ks stojací vešiak.
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia je odhadom vo výške 2.195,- EUR.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Predmetu speňaženia (ďalej len
„Pokyn“) za nasledovných podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm.
d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor majetku. V prípade,
ak sa Predmet speňaženia nepodarí speňažiť v treťom kole, správca vyhlási štvrté kolo ponukového konania.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve,
pričom Predmet speňaženia správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
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Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu, a to telefonicky
na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
speňaženia vo výške 500,- EUR, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty
úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK3511000000002625555910, vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 22.05.2017.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že
v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo (b)
uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za neprimeranú a/alebo v rozpore
s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
(i)

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo

(ii)
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa Pokynu alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Kúpna cena:
O víťazstve rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia. Podmienkou pre podanie ponuky
v 3. kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty Predmetu speňaženia, t.j.
1.097,50 EUR.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku a túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Správca oznámi príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch
(3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet
speňaženia.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod
podmienkou, že kúpnu cenu za Predmet speňaženia zaplatí na bankový účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu č. účtu v tvare IBAN: SK3511000000002625555910, vedený v Tatra banke, a.s., najneskôr ku dňu
podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými vyššie alebo
v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný
príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacími právami v súlade s ustanovením
§ 93 ods. 2 ZKR ako stojí a leží.
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Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení ObchZ.
Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977
alebo e-mailom na: bratislava@irkr.sk.
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka
musí byť doručená najneskôr do 22.05.2017 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom
„NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ENERGOPROJEKTY a.s. – PREDAJ SÚBORU
HNUTEĽNÝCH VECÍ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene,
sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K010327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, vrátená úpadcovi k rukám správcu po právoplatnosti uznesenia OS BA I č. k.: 8K/63/2016 zo dňa
30.01.2017, ktoré bolo publikované v OV č. 25/2017 dňa 06.02.2017, súpisová hodnota majetku: 663,88 EUR.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K010328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MaxxSpeed Logistic k. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 498 080
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2013 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Veterníková, správca úpadcu MaxxSpeed Logistic k.s. v konkurze, so sídlom Pestovateľská 10, 821 04
Bratislava, IČO: 44 498 080, oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísala pohľadávku veriteľa DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, prihlásenú po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty. Prihlásená suma 46,41 EUR.
JUDr. Mária Veterníková, správca
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K010329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Karol Klepoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zochova 16, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/65/2014 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/65/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Popis: nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu, vrátená úpadcovi k rukám správcu po právoplatnosti uznesenia Okresného súdu Bratislava I č. k.:
3K/65/2014 zo dňa 04.03.2015, ktoré bolo publikované v OV č. 47/2015 dňa 10.03.2015; súpisová hodnota majetku:
663,88 EUR.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K010330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Bauerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súťažná 16, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eduard Veterník
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/47/2014 S128
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/47/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac február 2017 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac marec 2017 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
Iná majetková hodnota: Popis: zrážky z dôchodku úpadcu za mesiac apríl 2017 v rozsahu v akom môžu byť
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou vo výške 120,52 €, súpisová hodnota majetku : 120,52 €.
JUDr. Eduard Veterník, správca

K010331
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Tibor Gažovič, narodený 18.01.1965, trvale bytom Hodálova 468/8, 841 04
Bratislava, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 19.6.2017 o 14.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na
Stromovej ul. 13 v Bratislave.
Program schôdze veriteľov je v súlade s § 107a ods. 2 písm. a) a c) nasledovný:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K010332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ARCHITECH GROUP, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 564 052
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/84/2012/S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/84/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Michal Pohovej, správca
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
značka správcu: S1462
úpadca: ARCHITECH GROUP, a.s., so sídlom Grösslingová 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 564 052
Označenie dražobníka:
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Masarykova 21, 040 01 Košice
IČO: 36 583 936
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15388/V
zastúpená: JUDr. Otakarom Náhlovským, na základe plnomocenstva
Licitátor:
JUDr. Otakar Náhlovský, zamestnanec dražobníka
Dátum konania dražby:
04. máj 2017
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Čas otvorenia dražby:
10.00 hod.
Miesto konania dražby:
Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
Opakovanie dražby:
1. dražba
Označenie predmetu dražby:
Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 7155 vedenom Okresným úradom Pezinok – katastrálny
odbor, pre obec: Svätý Jur, katastrálne územie: Svätý Jur, ako:
·

parcela registra „C“ č. 1454/22 vo výmere 11 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

(ďalej len "predmet dražby").
Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území v severovýchodnej okrajovej časti mesta Svätý Jur, v
rovnomennom katastrálnom území.. Predmetom ohodnotenia je jedno parkovacie miesto prislúchajúce v zmysle
projektovaného zámeru k nehnuteľnosti na Cibickej ceste orientačné číslo 2. V bezprostrednej blízkosti sú podobné
parkovacie miesta. V blízkosti sa nachádzajú rodinné domy.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.
Opis stavu predmetu dražby:
Pozemok parcelné číslo 1454/22 je zaradený v katastri nehnuteľnosti ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemok
tvorí jedno parkovacie miesto, povrch je vydláždený zámkovou betónovou dlažbou.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Časť „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY: bez zápisu
Časť „C“: ŤARCHY: bez zápisu
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby PDS 023/6-2017-MŠ, PDS č.023/5-2017 Profesionálnou dražobnou
spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO:36583936 a navrhovateľa dražby: JUDr. Michal Pohovej,
správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava. Prvé kolo dražby 4.5.2017 o 10:00 hod., miesto konania dražby
Notársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava. Podanie P2 44/2017.
Ohodnotenie predmetu dražby:
Číslo znaleckého posudku:
16/2017

Meno znalca:
Ing. Miroslav Tokár

Dátum vyhotovenia:
07.03.2017

Všeobecná cena odhadu:
1.270,00 €

Najnižšie podanie:
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1.270,00 €
Minimálne prihodenie:
200,00 €
Výška dražobnej zábezpeky:
350,00 €
Cena dosiahnutá vydražením:
1.020,00 €
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216,
vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., VS: 0232017. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 €,
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

V Bratislave, dňa 05.05.2017
JUDr. Michal Pohovej, správca

K010333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Livinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 26, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8k/6/2017 - S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
zo dňa 28.04.2017
Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Počet
kusov

ŠKODA ROOMSTER 070, VIN: TMBVFC5J075053480,
1
ŠPZ: SC063CK

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

2007

pojazdné

1/2

2500

K010334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA Súpisu majetku všeobecnej podstaty
Zmeny týkajúce sa súpisových zložiek č. 8 a č.17

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Teplovzdušný agregát K 20/PO
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: používané cca 18 rokov
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Tehelná 10, 902 01 Pezinok, toho času v správe Unicredit Leasing,
budova je uzamknutá, kľúče má len Unicredit
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: TREZOR / Ivánska
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: používané cca 15 rokov, pripevnené k nábytku kancelárie
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 3
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Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Registračná pokladnica P2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: PC morálne aj fyzicky opotrebované
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 4
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Trezorová skriňa
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: pevne spojene s budovou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1455,40 Eur

Číslo súpisovej zložky: 5
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Slovak alarms
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: morálne opotrebované
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
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1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 6
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Regálový systém SILIT
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Počítačka bankoviek Procin
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 8
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mercedes BENZ PK110BX, VIN : WDB9036231R731704
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 13.2.2008
Stav opotrebovanosti: počet najazdených kilometrov cca 185 000
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Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: (momentálne nepojazdné, vybitá batéria, pokazený štartér)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1000,00 Eur – PREDANĚ v rámci I. kola ponukového konania

Číslo súpisovej zložky: 9
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: MITA KM-2050 kopír.stroj
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: morálne aj fyzicky opotrebovaná
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 10
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: stôl rokovací MAKASAR
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: poškodený používaním
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 11
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: PC – Kalina - grafik
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Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: zastaralý
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 12
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zhrňov.stena Harmonia
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru, pevne spojené s budovou
Súpisová hodnota majetku (aj mena):

1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 13
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: pokladňa DH sada
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: dochádzkový systém – RFID sním
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: zostava regálov DH
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: šrotová cena
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Server HP doménový radič
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
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Poznámka: je funkčný len s položkou č. 18
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 17
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: MERCEDES SPRINTER PK752 BE karoséria skriňová, VIN : WDB9062351N369086
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 7.12.2004
Stav opotrebovanosti: počet najazdených kilometrov cca 255 000
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.000,00 Eur - PREDANĚ v rámci I. kola ponukového konania
Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Server HP DL380G7X5660
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: je funkčný len s položkou č. 16
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4. 007,06 Eur

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: PROG.MICROSOFT BUS.SOL.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
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Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Web aplikácia a databáza
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Win 2003 Server R2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: MBS – Navision ID-ZA 1200
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
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Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: AutoCAD LT 2009 CZ
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: zastaralý, nepodporovaný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 24
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Adobe CS3.3 Design Stan. CZ Wi
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: zastaralý, nepodporovaný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
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Popis: MS WIN Server Stand.Edit.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Virtual SAN App.Sofw. VMwar
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,98 Eur
JUDr. Karol Kovár, správca
V

Bratislave,

dňa

K010335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
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Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu Okresného úradu Bratislava zo dňa 28.04.2017 v zmysle § 84 ods. 1 ZKR, JUDr.
Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/13/2015, na majetok úpadcu Juraj Ondrejčák, nar. 2. júla 1976,
trvale bytom: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, občan Slovenskej republiky (ďalej aj ako
„úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 6. kolo verejného ponukového konania, na
predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia majetku zapísaného v súpise
majetku všeobecnej podstaty pod súpisovou zložkou č. 37. Obhliadka nižšie uvedeného nákladného prívesu sa
uskutoční dňa 17.mája 2017 v čase od 10:00 – 11:00 hod. a to v priestoroch garáže domu na adrese – Cesta
na Klanec 83/83, 841 03 Bratislava – Lamač.

I.
Predmet predaja
Dôvod
Číslo
Deň zapísania
zapísania
súpisnej
majetku
do Popis
majetku
do
zložky
súpisu
súpisu

37.

§ 67 ods. ods.
1 písm. a) 01.07.2015
ZKR

Súpisná
Počet Spoluvlast.
hodnota
kusov podiel úpadcu
v EUR.

nákladný príves, DC plošinová karoséria,
VEZEKO HUSKY BB1/P1300, šedej
1
farby, EČV: BA698YT, kategória O2,
celková hmotnosť: 1300 kg

1/1

Najnižšie
podanie
v EUR.

5.000,-

II.

Podmienky verejného ponukového konania
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Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za
položku č.37 speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu v rámci príslušného kola verejného
ponukového konania.

1. V 5. kole je minimálna výška podania 500,-Eur.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

·

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 20% zo sumy najnižšieho podania, a to v prospech nižšie
uvedeného účtu konkurznej podstaty úpadcu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK5311110000001325147005
Variabilný symbol: číslo súpisovej zložky (čísla 37)

Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s rodným číslom v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej minimálnej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho
podania v rámci verejného ponukového konania, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne
v prospech konkurznej podstaty majetku úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto
súťaže.
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IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Juraj Ondrejčák“ – PONUKA/NÁVRH – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese
správcovskej kancelárie správcu JUDr. Karol Kovár: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·
·

Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho jednoznačne
identifikovať.
Návrh kúpnej ceny v eurách (€)

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Na ponúkané kúpne ceny v nižšej výške ako je stanovené najnižšie podanie sa nebude prihliadať.

·

Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz
predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.

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

61

Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.05.2017

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať zložky č.37 - majetku patriaceho do
konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať súpisnej zložky
č.37 majetku konkurznej podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol
najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá
ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

VI.

Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zamestnanca
Okresného úradu Bratislava, a to do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn Okresného úradu Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk
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JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K010336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 453 / 66, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Milan Masaryk, nar.: 23.09.1986, bytom Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 381/23, 920 01
Hlohovec v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na:
kontakt: tel.:

+421 45 52 40 200

kontakt: e-mail:

lsrecovery@lawservice.sk

LawService Recovery, k.s., správca

K010337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masaryk Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 453 / 66, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 36K/1/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Milan Masaryk, nar.:
23.09.1986, bytom Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.04.2017, sp. zn. 36K/1/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 83/2017 dňa 02.05.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený LawService Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec (ďalej aj ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Milan Masaryk, born on 23.09.1986, with permanent address Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, our duty is to
inform you, that the District Court in Trnava dated 21.04.2017, No. 36K/1/2017, and promulgated in the Commercial
bulletin No. 83/2017 from 02.05.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed
LawService Recovery, k.s., with registered seat at Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, registered with the List of
trustees of Ministry of Justice of the Slovak republic, ref. No. of trustess S1731, as the trustee of the bankrupt.
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 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an 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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise 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 name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
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).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with 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 Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 Hlohovci, 03.05.2017
In Hlohovec, 03.05.2017
LawService Recovery, k.s., správca
LawService Recovery, k.s., trustee

K010338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Trešňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 637, 925 84 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA
z rokovania so zástupcom veriteľov úpadcu Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983,
bytom 925 84 Diakovce 637,
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konaného dňa 05.05.2017 o 9:10 hod. na adrese LUXE BIZNIS CENTRUM, 4. poschodie, Bárdošova 2/A, 831 01
Bratislava

Program rokovania so zástupcom veriteľov
1. Otvorenie
2. Oboznámenie zástupcu veriteľov s úkonmi správcu
3. Záver

1. bod programu: Otvorenie
Rokovanie so zástupcom veriteľov otvoril správca, ktorý privítal zvoleného zástupcu veriteľov Katarínu Bučkovú.

2. bod programu: Oboznámenie zástupcu veriteľov s úkonmi správcu
Správca oboznámil zástupcu veriteľov so zoznamom majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 71/2017 dňa 11.04.2017 pod č. K008068 a o ním vykonaných úkonoch.

3. bod programu: Záver
V závere zástupca veriteľov poďakoval správcovi za účasť a rokovanie ukončil.

V Bratislave dňa 05.05.2017

Podpis zástupcu veriteľov:

Katarína Bučková

K010339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duhaj Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2017 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
JUDr. Nikoleta Gallová LL.M., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961,
bytom Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín, občan SR, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. 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.
Číslo účtu/ IBAN: SK12 1100 0000 0029 2590 2080
Vedený v Tatra banka, a.s.
Variabilný symbol: 3692017
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje (poznámka): Duhaj kaucia popretia pohľadávky 36K/9/2017

V Šamoríne, dňa 04.05.2017

JUDr. Nikoleta Gallová LL.M.
správca

K010340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orichová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2016 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)

A.

Označenie dražobníka

I.

Obchodné meno/ meno a priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

a) Názov ulice/verejného priestranstva

Mgr. Ondrej Brláš

Štefánikova trieda
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b) Orientačné/ súpisné číslo

9

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

d) PSČ

Deň vydania: 11.05.2017

94901

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1770

IV.

IČO/ dátum narodenia

42 428 521

B.

Označenie navrhovateľov

1. I.

Obchodné
priezvisko

II.

Sídlo/ bydlisko

meno/

meno

a

Mgr. Ondrej Brláš

a)Názov ulice/verejného priestranstva

Štefánikova trieda

b) Orientačné/ súpisné číslo

9

c) Názov obce

Nitra

e) Štát

Slovenská republika

III.

Zapísaný:

Zoznam správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 1770

IV.

IČO/ dátum narodenia

42 428 521

d) PSČ

C.

Miesto konania dražby

Kancelária správcu, Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra

D.

Dátum konania dražby

08.06.2017

E.

Čas konania dražby

09:00

F.

Kolo dražby

prvé kolo dražby (nejedná sa o opakované kolo dražby)

G.

Predmet dražby

94901

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1200 vedenom Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor pre okres
Trnava, obec: Suchá nad Parnou, k.ú.: Suchá nad Parnou, a to:
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/165, druh Záhrady o výmere 435 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/315, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/742, druh Záhrady o výmere 344 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/786, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2,
·
pozemok parcela reg. „C“ č. 2363/787, druh Zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2,
·
rozostavaný rodinný dom, so súpisným číslom 145, postavenom na pozemku parcely reg. „C“ č. 2363/315, druh Zastavané plochy
a nádvoria,
vo vlastníctve Monika Orichová, nar.: 07.01.1988, bytom Gejzu Dusíka 54, 917 08 Trnava, v podiele 1/1.
(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

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

Rozostavaný rodinný dom so súpisným číslom 145 postavený na parcele č. 2363/315, okres: Trnava, obec: Trnava, k.ú. Suchá nad Parnou
pozostáva zo suterénu, prízemia a poschodia. Dom bol skolaudovaný v roku 2013, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 08.01.2014.
Dispozičné riešenie domu je nasledovné:
V suteréne sa nachádza práčovňa, dva sklady a kotolňa.
Na prízemí sa nachádza kúpeľňa so sprchovým kútom, umývadlom a wc-misou. Na prízemí sa ďalej nachádza obývacia izba, hala s krbom,
kuchyňa, pričom kuchynská linka je demontovaná, sklad, zádverie a vstup do pivnice. Vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové, kotol je
demontovaný, zásobník TÚV taktiež demontovaný.
Na poschodí sa nachádza kúpeľňa s obmurovanou rohovou vaňou a wc-misou, umývadlom a bidetom, tri izby, šatník, hala so schodiskom,
terasa a balkón.

CH.

Opis stavu predmetu dražby

Stavba z roku 2014
Vek:
2017 - 2014 = 3 r.
Životnosť stavby:
100 r.
Predpokladaný rok zániku stavby:
2114
Opotrebenie:
3 r. * 100 %/100 r. = 3 %
Stav predmetu dražby zodpovedá veku nehnuteľnosti, tak ako je uvedené v časti Opis predmetu dražby.

I.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

Práva a záväzky na predmete dražby viaznuce a s ním spojené, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby:
ŽIADNE
Na liste vlastníctva sú uvedené nasledovné ťarchy a poznámky:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Poznámka: P 18/16 - Na pozemky reg. C KN parc. č. 2363/165, 2363/315, 2363/786, 2363/787 a rozostavaný rodinný dom s.č.145 na parc. č.
2363/315: Oznámenie č. 0292/169/16/OVNP o začatí výkonu záložného práva (V 6382/2012) zo dňa 07.01.2016 v prospech oprávneného:
Slovenská sporiteľňa, a. s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava - 49/16
ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo - na parc.reg.C KN č.2363/165, 2363/315, 2363/786, 2363/787 a rozostavaný rodinný dom s.č.145 na parc.reg.C KN
č.2363/315 v prospech: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava , IČO: 00151653, V 6382/12 Zmluva o zriadení
záložného práva právoplatná dňa 19.12.2012, geometrický plán č.126/2011 úradne overený pod č.1429/2011 - v.z.319/12

J.

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Znalecký posudok, ktorý vypracovala Ing. arch. Dáša Hečková, Beethovenova 18, 917 08 Trnava, číslo znaleckého posudku 11/2017.
Znalec stanovil cenu predmetu dražby na 192.000,- EUR, slovom jednostodeväťdesiatdvatisíc EUR
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K.

Najnižšie podanie

192.000,- EUR

L.

Minimálne prihodenie

300,- EUR

M.

Dražobná zábezpeka

a) výška

Deň vydania: 11.05.2017

19.200,- EUR

Dražobnú zábezpeku je možné zložiť:
Dražobníkovi:
V peniazoch:
·
prevodom na číslo účtu dražobníka,
·
vkladom v hotovosti na účet dražobníka,
·
poštou, formou poštového poukazu (za podmienok stanovených poskytovateľom poštových
služieb),
·
v hotovosti do pokladne dražobníka pred dražbou.
Vo forme bankovej záruky.
Do notárskej úschovy:
·
V peniazoch,
b)
spôsob
zloženia
·
Vo forme bankovej záruky.
dražobnej zábezpeky
(Prijatie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy sa riadi podmienkami stanovenými jednotlivými notármi
a príslušnými právnymi predpismi)
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Účet dražobníka č. IBAN: SK62 0900 0000 0051 2106 3350, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., platbu je potrebné identifikovať variabilným symbolom (VS) 36212016. Pri fyzickej osobe je
nutné uviesť meno, priezvisko a rodné číslo a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a IČO. Mgr.
Ondrej Brláš, upozorňuje prípadných záujemcov, že bez vyššie uvedenej identifikácie nebude možné platbu
správne identifikovať na účely splnenia požiadavky zloženia zábezpeky.
Ak ide o bezhotovostný prevod, je čiastka odoslaná odpísaním z účtu odosielateľa pod podmienkou, že
bude pripísaná na účet príjemcu – dražobníka.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom.

1.

2.
3.
c) doklad
zloženie
zábezpeky

preukazujúci
dražobnej
4.

5.
6.

pri prevode na účet - potvrdenie banky o prijatí príkazu na prevod sumy rovnajúcej sa výške
dražobnej zábezpeky na účet dražobníka s uvedením variabilného symbolu, a to pod
podmienkou, že suma bude pripísaná na účet príjemcu (dražobníka) pred uplynutím lehoty na
zloženie dražobnej zábezpeky.
pri vklade v hotovosti - potvrdenie banky o vklade sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky
na účet dražobníka (dražobníka) s uvedením variabilného symbolu, a to pod podmienkou, že
suma bude pripísaná na účet príjemcu pred uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
pri zaslaní poštou - potvrdenie pošty o prijatí peňažnej zásielky vo výške sumy rovnajúcej sa
výške dražobnej zábezpeky s uvedením variabilného symbolu, na doručenie do vlastných rúk
dražobníka, a to pod podmienkou, že zásielka bude spôsobilá na prevzatie dražobníkom pred
uplynutím lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky.
predloženie záručnej listiny (banková záruka), v ktorej banka vyhlási, že sumu rovnajúcu sa výške
dražobnej zábezpeky, vydá dražobníkovi ak bude osobe, za ktorú sa záruka vydáva udelený
príklep (bez ohľadu na výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej). Banka je povinná plniť
do 3 dní odo dňa udelenia príklepu a to bez výzvy dražobníka.
predloženie notárskej zápisnice o prijatí sumy rovnajúcej sa výške dražobnej zábezpeky do
notárskej úschovy, z ktorej bude zrejmé, že ak bude zložiteľovi udelený príklep (bez ohľadu na
výšku podania) na dražbe (riadne identifikovanej) budú peniaze vydané dražobníkovi.
pri vklade v hotovosti do pokladne dražobníka - príjmový pokladničný doklad vystavený
dražobníkom.

d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky

Začína plynú dňom registrácie tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
a končí sa otvorením dražby.

Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby,
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Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby,
ktorý predmet dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku (prevodom na účet
účastníka dražby alebo poštou formou peňažnej zásielky doručovanej do vlastných
rúk) alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky predloženú účastníkom dražby, ktorý
predmet dražby nevydražil, dražobník bez zbytočného odkladu vráti účastníkovi
dražby
V prípade upustenia od dražby vráti dražobník zložené dražobné zábezpeky bez
zbytočného odkladu (prevodom na účet účastníka dražby alebo poštou formou
peňažnej zásielky doručovanej do vlastných rúk).

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po
skončení dražby.
Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od
skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.
V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, ak nie je vyššia ako 3 300 eur, hneď po udelení
príklepu.
Ak bola vydražiteľom zložená dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný
zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote vyššie uvedenej, dražobník je povinný bez zbytočného odkladu po
zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť
započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Obhliadka
(dátum)
O.

P.

predmetu

dňa 19.05.2017 o 10.00 hod.
dražby dňa 01.06.2017 o 10.00 hod.
Záujemcovia o obhliadku predmetu dražby musia kontaktovať dražobníka telefonicky
na : 0904 469 210

Miesto obhliadky

Miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú (Suchá nad Parnou 145, 919 01 Suchá nad
Parnou)

Organizačné opatrenia

Preukázanie totožnosti

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k
predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych
vzťahov, oprávnenie používať obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s
právami z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to
neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť
podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych
vzťahov.
Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku
alebo jeho časti na vydražiteľa.

R.

Podmienky odovzdania predmetu dražby

Predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho
vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane
príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby.
Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo
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zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo
ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu
poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

S.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:

1.

2.
3.
4.
5.

T.

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

Notár

a) titul

JUDr.

b) meno

Miriam

c) priezvisko

Danczi

d) sídlo

Štefánikova trieda 9
949 01 Nitra

Týmto Oznámením o dobrovoľnej dražbe vyhlasuje dražobník za podmienok uvedených v tomto oznámení
a zákone č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov dražbu.
V Nitre, dňa 03.05.2017

K010341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Antálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 20/1025, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
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Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2017 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej položky majetku:
1. Pohľadávka z účtu
č. účtu: SK0609000000005129370371
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zostatková suma: 1660
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1660 EUR

K010342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku

13.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka
zo mzdy) - marec 2017

Podstata

Súpisová
hodn.

všeobecná 580,31 €

Dôvod zápisu

Deň
zápisu

Kde sa vec
nachádza

§ 72 ods. 2
ZKR

5.5.2017

BÚ úpadcu,
10.4.2017

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K010343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Beláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 655/41, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.7.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/12/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súp.č. Popis majetku
12.

Dôvod zápisu

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) - január § 72 ods. 2
2017
ZKR

Deň zápisu Podstata
5.5.2017

Súpisová
hodn.

všeobecná 57,46 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) február 2017

§ 72 ods. 2
ZKR

5.5.2017

všeobecná 57,46 €

14.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu podľa § 72 ods. 2 (zrážka zo mzdy) - marec § 72 ods. 2
2017
ZKR

5.5.2017

všeobecná 57,46 €

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K010344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Broklová - STAVBY
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 662 749
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40R/2/2016-S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze

V právnej veci reštrukturalizácie dlžníka: Michaela Broklová – STAVBY so sídlom Chocholná 35, 913 04 Chocholná
– Velčice, IČO: 43 662 749, v zmysle ust. § 146 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení zvoláva správca schvaľovaciu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 26.05.2017 o 12:00 hod., v sídle
správcu reštrukturalizácie, nám. SNP 13, 811 06 Bratislava v zasadacej miestnosti na 3. poschodí, pričom
prezentácia účastníkov schôdze sa uskutoční v čase od 11:45 hod. do začatia schôdze.

Správca zvoláva schvaľovaciu schôdzu na základe žiadosti predsedu veriteľského výboru doručenej
dňa 03.05.2017, po tom, ako bol návrh reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom dňa 28.04.2017 schválený.
Veriteľský výbor dlžníka Michaela Broklová - STAVBY v reštrukturalizácii, predložený návrh plánu reštrukturalizácie
schválil s odporučením, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.

Program schvaľovacej schôdze:

1. Otvorenie,

2. Rozprava,

3. Hlasovanie veriteľov o prijatí reštrukturalizačného plánu,

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

Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu a nazrieť do zoznamu žiadostí o zmenu plánu
v kancelárii správcu na Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00. hod. Termín
oboznámenia sa s plánom vopred dohodnite písomne na adrese kancelárie správcu, elektronickou poštou (e-mail:
boriskotleba@gmail.com) alebo na tel. čísle 0915 054 950. Správca ďalej informuje, že v zmysle § 145 ZKR každý
účastník plánu má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať
predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v
písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola
zaradená predkladateľom plánu, o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené
pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom predkladateľom plánu.

V zmysle § 146 schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ
oprávnený hlasovať. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Na
schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu.
V zmysle §146 ods. 4 ZKR: ,,účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom
písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnej moci úradne osvedčená.

.............................................
Mgr. Boris Kotleba
správca

K010345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Balcar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Milan Balcar, nar. 23.02.1967, Sverepec 6, 017 01 Považská Bystrica,
občan SR, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Miesto konania dražby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kancelária správcu JUDr. Alojza Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
05.05.2017 o 10.00 hod.
Kolo dražby:
tretie kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 445 nachádzajúce sa v
okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/6
a nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedené na liste vlastníctva LV č. 239 nachádzajúce sa
v okrese Považská Bystrica, obec Sverepec, katastrálne územie Sverepec, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/3
Ø stavba - rodinný dom, súpisné číslo 6, na pozemku parcelné č. KN „C“ 554 (v podiele 1/6)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 553 – orná pôda o výmere 2839 m2 (v podiele 1/3)
Ø pozemok – parcelné číslo KN „C“ 554 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 666 m2 (v podiele
1/3)
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 74/2017 dňa 18. apríla 2017.
Výsledok dražby:
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 5. mája
2017 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 5. mája 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K010346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu STA-PA .s.r.o.v konkurze, Potočná 610, Trenčín,
IČO:
46 926
666
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO:
46 926
_________________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 4.5.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

666

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) Predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) Člen VV: Miroslav Lehuta, zastúpený advokátom
3) člen VV: UNIVERZÁL – Ondrejovič, s.r.o Nové Mesto nad Váhom, , zastúpený advokátom
Program:
1) Otvorenie
2) Odsúhlasenie odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO:
46926666 zapísaného v OV č. 245/2016 pod súpisovými položkami č. 10, 12, 15, 17, 19 v počte tak ako ho
predložil správca v zázname zo dňa 10.3.2017 záujemcovi : Ivan Veselý, nar. 21. 7. 1982, Mníchová Lehota 148
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
K bodu 2) Dňa 10.3.2017 predložil správca konkurzu záznam v ktorom vyhodnotil doručené ponuky na speňaženie
majetku úpadcu v rámci 2. kola za 80 % ceny zapísanej v súpise. Predmetné ponukové konanie bolo zverejnené
v OV č. 41/2017. V rámci ponukového konania bola predložená jedna ponuka, správca konštatoval že táto ponuka
obsahuje všetky potrebné náležitosti a bola správcom vyhodnotená ako úspešná. V súvislosti s uvedeným je pre
správcu potrebný súhlas veriteľského výboru s predajom majetku a preto VV pristupuje k odsúhlaseniu odpredaja
majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666 zapísaného v OV č.
245/2016 pod súpisovými položkami č. 10,12,15,17,19 v počte tak ako ho predložil správca v zázname zo dňa
10.3.2017 a opätovne dňa 25. 4. 2017 záujemcovi :Ivan Veselý, nar. 21.7.1982 Mníchová Lehota 148
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
Hlasovanie bude za odsúhlasenie odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín
Opatová IČO: 46926666 zapísaného v OV č.245/2016 pod súpisovými položkami č.. 10,12.15.17,19 v počte tak
ako ho predložil správca v zázname zo dňa 10. 3. 2017 záujemcovi : Ivan Veselý, nar. 21.7.1982 Mníchová Lehota
148
a
Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle §
38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu STA-PA s.r.o. v konkurze, Potočná 610, Trenčín, IČO: 46 926 666 udeľujú
súhlas k odpredaja majetku úpadcu STA –PA s r.o v konkurze, Potočná 610, Trenčín Opatová IČO: 46926666
zapísaného v OV č.245/2016 pod súpisovými položkami č. 10,12.15.17,19 v počte tak ako ho predložil správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaného v OV č.245/2016 pod súpisovými položkami č. 10,12.15.17,19 v počte tak ako ho predložil správca
v zázname zo dňa 10. 3. 2017 záujemcovi : Ivan Veselý, nar. 21.7.1982 Mníchová Lehota 148Za: 3 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
V Bratislave 4. 5. 2017

Predseda VV zaviazal správcu , aby zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K010347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Čičó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 106, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1958
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu Karol Čičó, nar. 31.01.1958, bytom Bošáca
106, 913 07 Bošáca, týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Strkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klieština Klieština, 018 02 Klieština
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/42/2016 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/42/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 7
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 50.-eur
mena: EUR
právny dôvod vzniku : zrážky zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za obdobie marec 2017
súpisová hodnota : 50.-eur
deň zapísania : 5.5.2017

K010349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 721
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis hnuteľných vecí patriacich do všeobecnej konkurznej podstaty:

Dňa 05.05..2017 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §
76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku
patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty.

názov súpisovej položky, počet ks, súpisová hodnota za ks, celková súpisová hodnota položky

1, Počítačová zostava TECH MEDIA TIP + monitor + klávesnica – 150,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2, Tlačiareň CANON – 100,00 EUR
3, Počítačová zostava TECH + monitor + klávesnica – 150,00 EUR
4, Fotoaparát CANON – 200,00 EUR
5, počítačová zostava 1ks – 150,00 EUR
6, televízory LG z izieb – 10 ks – 100,00 EUR/1ks, t.j. 1.000,00 EUR
7, televízory Samsung z izieb – 2ks - 120,00 EUR/1ks, t.j. 240,00 EUR
8, obrazy (olejomaľby + tlačené repliky) – 18 ks - 50,00 EUR/1ks, t.j. 900,00 EUR
9, Server s dvomi monitormi + záložný zdroj - 450,00 EUR
10, Projektor – 100,00 EUR
11, Ratanové kreslá 17 ks – 50,00 EUR/1ks, t.j. 850,00 EUR
12, Ratanový stolík 6 ks - 30,00 EUR/1ks, t.j. 180,00 EUR
13, Vitrínka na cigary + vinotéka – 200,00 EUR
14, Kožená sedacia súprava – 1.000,00 EUR
15, stoly z reštaurácie – 17 ks – 70,00 EUR/1ks, t.j. 1.190,00 EUR
16, barový pult dvojdielny – 1.000.00 EUR
17, Konferenčný stolík 2 ks – 100,00 EUR/1ks, t.j. 200,00 EUR
18, Ratanová súprava (dvojkreslo 2ks, jednokreslo 4 ks, stolík 2 ks) - 300,00 EUR
19, Obraz Ďurovcová (2013) – Poľovníci s jeleňom – 1 ks – 200,00 EUR
20, Obraz Ďurovcová (2013) – kačky – 1 ks - 200,00 EUR
21, Orientálna váza – 1 ks – 50,00 EUR
22, Gramofón – 1 ks – 50,00 EUR
23, Vitrínky – 2ks – 50,00 EUR/1ks, t.j. 100,00 EUR
24, Televízor Samsung – 1 ks – 150,00 EUR
25, Fiškálna registračná pokladnica – 80,00 EUR
26, Chladničky – 2 ks – 100,00 EUR/1ks, t.j. 200,00 EUR
27, Chladnička – vitrína – na zákusky – 1 ks – 250,00 EUR
28, Ratanové stoličky – 72 ks – 30,00 EUR/1ks, t.j. 2.160,00 EUR
29, Chladiaci systém na pivo – 1 ks – 200,00 EUR
30, Monitorovacia stanička – 10,00 EUR
31, Profesionálna umývačka riadu – 1.000,00 EUR
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32, Nerezový pult – 1 ks – 50,00 EUR
33, Chladnička – 1 ks – 100,00 EUR
34, Piano – FORSTER – 1 ks – 3.400,00 EUR
35, Nerezový pult – 2 ks – 50,00 EUR/1ks, t.j. 100,00 EUR
36, Chladiaci pult so zásuvkami – 1 ks – 600,00 EUR
37, umývačka na poháre – 1 ks- 500,00 EUR
38, Chladnička vitrína – 1ks- 250,00 EUR
39, Komoda – 1 ks – 100,00 EUR
40, Nástenné hodiny – 1ks – 100,00 EUR
41, Obraz – kvety farebné – 1 ks – 50,00 EUR
42, Obraz – kvety kniha – 1 ks – 50,00 EUR
43, Stoličky – krémové -kovové – 34 ks + návleky – 15,00 EUR/1ks, t.j. 510,00 EUR
44, Obraz – pani z kvetmi – 1 ks – 50,00 EUR
45, Obraz – kvety – zlatý rám – 1ks – 50,00 EUR
46, Obraz – kvety margaréty – zlatý rám – 1 ks – 50,00 EUR
47, Obraz – kvety – 1 ks – 50,00 EUR
48, Obraz – slnečnice – 1 ks – 50,00 EUR
49, Obraz – lúčne kvety – 1 ks – 50,00 EUR
50, Obraz – žlté ruže – 1 ks – 50,00 EUR
51, Obraz – kvety s modrou vázou – 1 ks – 50,00 EUR
52, Obraz – bieloružové kvety v bielej váze – 50,00 EUR
53, Nerezový pult – 1 ks – 50,00 EUR
54, Umývačka – ARISTAR AE53.32 – 1 ks – 500,00 EUR
55, nerezový drez – 1 ks – 50,00 EUR
56, Nerezový dvojdrez – 1 ks – 100,00 EUR
57, Provensálsky svietnik – 2 ks – 8,00 EUR/1ks, t.j. 16,00 EUR
58, Nerezové ohrievače jedla – 7 ks 15,00 EUR/1ks, t.j. 105,00 EUR
59, Ohrievač na polievku – 1 ks – 15,00 EUR
60, Konvektomat UNOX – 1 ks – 1.500,00 EUR
61, Svietnik – 6 ks – 50,00 EUR/1ks, t.j. 300,00 EUR
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62, Kvetináče – 2ks – 30,00 EUR/1ks., t.j. 60,00 EUR
63, Šable – 2 ks – 20,00 EUR/1ks, t.j. 40,00 EUR
64, Chladiace vedrá na ľad – 11 ks – 5,00 EUR/1ks, t.j. 55,00 EUR
65, Mikrovlnné rúry – 2 ks – 200,00 EUR/1ks, t.j. 400,00 EUR
66, Chladiace vaňa – 1 ks – 100,00 EUR
67, Ohrevná vaňa – 1 ks – 100,00 EUR
68, Chladnička – 2 ks – 100,00 EUR/1ks, t.j. 200,00 EUR
69, Stĺpiky – 4 ks – 50,00 EUR
70, Profesionálny miešací stroj 1 ks – 500,00 EUR
71, Nárezový stroj – 1ks – 150,00 EUR
72, Váza červená – 1 ks – 20,00 EUR
73, Sporáky – 2 ks – 250,00 EUR/1ks, t.j. 500,00 EUR
74, Svietnik – 6 ks – 50,00 EUR/1ks, t.j. 300,00 EUR
75, Kvetináče – 2ks – 30,00 EUR/1ks., t.j. 60,00 EUR
76, Šable – 2 ks – 20,00 EUR/1ks, t.j. 40,00 EUR
77, Chladiace vedrá na ľad – 11 ks – 5,00 EUR/1ks, t.j. 55,00 EUR
78. destilát Finlandia 1 l – 5 ks

13,90 EUR x 5 t.j. spolu 69,50 EUR

79. destilát vodka Finlandia 0,7 l – 6 ks
80. destilát Finlandia mango 1 l – 1 ks

11,60 EUR x 6 t.j. spolu 69,60 EUR
14,10 EUR x 1 t.j. spolu 14,10 EUR

81. destilát Finlandia vodka cranberry 0,7 l – 1 ks

13,60 EUR x 1 t.j. spolu 13,60 EUR

82. destilát Karpatské brandy VSOP 0,7 l – 5ks

31,90 EUR x 5 t.j. spolu 159,50 EUR

83. destilát gin Beefeter 0,7 l – 5 ks

12,90 EUR x 5 t.j. spolu 64,50 EUR

84. destilát gin Beefeter 1 l – 2 ks
85. víno Mauro reglio červené 0,75 l - 10ks

16,20 EUR x 2 t.j. spolu 32,40 EUR
8,40 EUR x 10 t.j. spolu 84,00 EUR

86. víno Alibernet červené 0,375 l - 1ks

4,20 EUR x 1 t.j. spolu

87. víno Chateuneauf-ou-pape červené 0,75 l - 3ks

14,40 EUR x 3 t.j. spolu 43,20 EUR

88. víno Closs bagatelle červené 0,75 l - 3ks

4,20 EUR

10,80 EUR x 3 t.j. spolu 32,40 EUR

89. víno Cascinabruni červené 0,75 l - 2ks

36,00 EUR x 2 t.j. spolu 72,00 EUR

90. víno Diadema Toscano červené 0,75 l - 2ks

37,92 EUR x 2 t.j. spolu 75,84 EUR

91. víno Barbaresco 0,7 l – 2 ks

66,00 EUR x 2 t.j. spolu 132,00 EUR
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35,00 EUR x 1 t.j. spolu 35,00 EUR

93. víno Sanvin biele 0,75 l – 4 ks

5,00 EUR x 4 t.j. spolu 20,00 EUR

94. víno Gortusok červené 0,75 l – 4 ks

5,00 EUR x 4 t.j. spolu 20,00 EUR

95.víno Varieto červené 0,75 l – 7 ks
96. víno Varieto biele 0,75 l – 6ks

9,36 EUR x 7 t.j. spolu 65,52 EUR
9,36 EUR x 6 t.j. spolu 56,16 EUR

97. víno Velkeer biele 0,75 l – 8 ks

7,60 EUR x 8 t.j. spolu 60,80 EUR

98. víno Velkeer ružové 0,75 l – 4 ks

7,60 EUR x 4 t.j. spolu 30,40 EUR

99. víno Maschio de Cavalieri ružové 0,75 l – 5 ks

6,00 EUR x 5 t.j. spolu 30,00 EUR

100. víno Casanova di Neri červené 0,75 l – 4 ks

19,00 EUR x 4 t.j. spolu 76,00 EUR

101. víno Devín biele 0,375 l – 1 ks

4,00 EUR x 1 t.j. spolu

102. destilát Captain Morgan – 1 l -1ks
103. destilát Captain Morgan rum 0,7 l – 1 ks
104. destilát Tullamore dew 0,7 l – 1 ks

4,00 EUR

15,00 EUR x 1 t.j. spolu 15,00 EUR
9,90 EUR x 1 t.j. spolu

9,90 EUR

20,90 EUR x 1 t.j. spolu 20,90 EUR

105. destilát Hruškovica pravá 0,5 l – 1 ks

15,90 EUR x 1 t.j. spolu 15,90 EUR

106. destilát Fernet stock 1 l – 6 ks

11,50 EUR x 6 t.j. spolu 69,00 EUR

107. destilát Fernet citrus – 1 l

10,50 EUR x 1 t.j. spolu 10,50 EUR

108. destilát Jägermeister 0,7 l – 2 ks

15,10 EUR x 2 t.j. spolu 30,20 EUR

109. destilát Ballantines 0,7 l – 3 ks
110. destilát Bacardi Carta negra 0,7 l – 6 ks

11,50 EUR x 3 t.j. spolu 34,50 EUR
12,50 EUR x 6 t.j. spolu 75,00 EUR

111. destilát Bacardi Carta blanca 1 l – 1 ks

12,50 EUR x 1 t.j. spolu 12,50 EUR

112. destilát Soberano 0,7 l - 1ks

11,00 EUR x 1t.j. spolu 11,00 EUR

113. destilát Jim Beam 0,7 l - 1ks – otvorená fľaša, čiastočne spotrebovaný obsah - 6,- EUR
114. destilát Becherovka 1 l - 2ks

12,80 EUR x 2 t.j. spolu 25,60 EUR

115. destilát Chivas regal 0,7 l - 3ks

21,90 EUR x 3 t.j. spolu 65,70 EUR

116. destilát Cointreau 0,7 l - 1ks

16,80 EUR x 1 t.j. spolu 16,80 EUR

117. destilát Griote Jelinek 0,7 l - 1ks

7,00 EUR x 1 t.j. spolu 7,00 EUR

118. destilát Pepe Lopez tequila 0,7 l - 1ks

13,00 EUR x 1 t.j. spolu 13,00 EUR

119. destilát Spiš Hruška 0,7 l - 4ks

9,90 EUR x 4 t.j. spolu 39,60 EUR

120. destilát Vilmos 0,7 l - 1ks

16,00 EUR x 1 t.j. spolu 16,00 EUR

121. destilát Gentleman Jack 0,7 l-1ks – otvorená fľaša, čiastočne spotrebovaný obsah 9 EUR

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

84

Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

122. destilát Absolut vodka 0,7 l – 1 ks

11,50 EUR x 1 t.j. spolu 11,50 EUR

123. destilát Borovička Koniferum 0,7 l – 2 ks
124. sirup Le Monin 1 l – 3 ks

Deň vydania: 11.05.2017

6,90 EUR x 2 t.j. spolu 13,80 EUR
8,30 EUR x 3 t.j. spolu 24,90 EUR

125. destilát Pravá marhuľa 0,5 l – 3 ks

5,00 EUR x 3 t.j. spolu 15,00 EUR

126. destilát Pravá slivka 0,5 l – 5 ks

5,00 EUR x 5 t.j. spolu 25,00 EUR

127. víno Jagnet červené 0,75 l – 2 ks

5,00 EUR x 2 t.j. spolu 10,00 EUR

128. víno Juraj Zápražný biele 0,75 l – 8 ks

9,50 EUR x 8 t.j. spolu 76,00 EUR

129. víno 4 živly červené 0,75 l – 4 ks

13,39 EUR x 4 t.j. spolu 53,56 EUR

130. víno Primo červené 0,75 l – 1 ks

12,00 EUR x 1 t.j. spolu 12,00 EUR

131. víno Ornellaia červené 0,75 l – 1 ks

53,00 EUR x 1 t.j. spolu 53,00 EUR

132. víno Luccareli biele 0,75 l – 1 ks

9,00 EUR x 1 t.j. spolu 9,00 EUR

133. víno Chateu Modra červené 0,75 l – 5 ks
134. víno Pfaffenheim biele 0,75 l – 1 ks

10,00 EUR x 5 t.j. spolu 50,00 EUR
13,00 EUR x 1 t.j. spolu 13,00 EUR

135. víno Schoffit biele 0,75 l – 1 ks

17,00 EUR x 1 t.j. spolu 17,00 EUR

136. víno Hope biele 0,75 l – 1 ks

11,00 EUR x 1 t.j. spolu 11,00 EUR

137. víno Domaine de la Ferrande červené 0,75 l – 1 ks 18,00 EUR x 1 t.j. spolu 18,00 EUR
138. víno Domaine Jean Bousquet červené 0,75 l – 1 ks 11,00 EUR x 1 t.j. spolu 11,00 EUR
139. víno Waipura hills červené 0,75 l – 1 ks
140. víno Chiaramonte biele 0,75 l – 1 ks
141. víno Clos du Bois de Menge červené 0,75 l – 1 ks

13,00 EUR x 1 t.j. spolu 13,00 EUR
7,00 EUR x 1 t.j. spolu

18,00 EUR x 1 t.j. spolu 18,00 EUR

142. destilát Jack Daniels med 0,7 l – 1 ks
143. destilát Jeľšovská marhuľa med 0,35 l – 1 ks

18,00 EUR x 1 t.j. spolu 18,00EUR
8,00 EUR x 1 t.j. spolu 8,00 EUR

144. destilát Pravá hroznovica med 0,5 l – 1 ks
145. víno Zitaviensis ružové biele 0,35 l – 1 ks
146. destilát Bombay saphire 0,7 l – 2 ks
147. víno Terra biel 0,75 l – 1 ks
148. destilát Macallan amber 0,7 l – 1 ks
149. víno Janoušek a Polák červené 0,75 l – 1 ks
150. destilát Glenfiddich 0,7 l - 2ks
151. destilát Psenner bombardino 1 l - 1ks

7,00 EUR

8,00 EUR x 1 t.j. spolu 8,00 EUR
7,60 EUR x 1 t.j. spolu 7,60 EUR
25,27 EUR x 2 t.j. spolu 50,54 EUR
11,46 EUR x 1 t.j. spolu 11,46 EUR
45,60 EUR x 1 t.j. spolu 45,60 EUR
10,36 EUR x 1 t.j. spolu 10,36 EUR
27,60 EUR x 2 t.j. spolu 55,20 EUR
9,00 EUR x 1 t.j. spolu

9,00 EUR
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152. víno Hacai biele 0,75 l – 1 ks

9,00 EUR x 1 t.j. spolu

9,00 EUR

153. víno Dubovský Grančič 0,75 l – 2 ks

6,40 EUR x 2 t.j. spolu 12,80 EUR

154. víno Dubovský Grančič ružové 0,75 l – 1 ks

8,20 EUR x 1 t.j. spolu

8,20 EUR

155. víno Luigi Nozago biele 0,75 l – 1 ks

11,20 EUR x 1 t.j. spolu 11,20 EUR

156. víno Ornellaia biele 0,75 l – 1 ks

53,00 EUR x 1 t.j. spolu 53,00 EUR

157. víno Whispering ružové 0,75 l – 1 ks

7,21 EUR x 1 t.j. spolu

158. víno Hubinský biele 0,75 l – 7 ks

7,50 EUR x 7 t.j. spolu 52,50 EUR

159. víno Hubinský ružové 0,75 l – 2 ks

8,50 EUR x 2 t.j. spolu 17,00 EUR

160. víno Franz Hitzberger biele 0,75 l – 2 ks

7,21 EUR

75,00 EUR x 2 t.j. spolu 165,00 EUR

161. víno Four elements biele 0,75 l – 4 ks

13,39 EUR x 4 t.j. spolu 53,56 EUR

162. víno Four elements červené 0,75 l – 3 ks

13,39 EUR x 3 t.j. spolu 40,17 EUR

163. víno Mager biele 0,75 l – 1 ks

9,00 EUR x 1 t.j. spolu

164. víno Chowaniec a Krajčirovič biele 0,75 l – 3 ks

9,00 EUR

10,80 EUR x 3 t.j. spolu

32,40 EUR

165. víno Chowaniec a Krajčovič ružové 0,75 l – 1 ks 12,00 EUR x 1 t.j. spolu

12,00 EUR

166. víno Mrva a Stanko biele 0,75 l – 11 ks

9,36 EUR x11 t.j. spolu 102,96 EUR

167. víno Mrva a Stanko červené 0,75 l – 6 ks

9,36 EUR x 6 t.j. spolu

56,16 EUR

168. víno Mrva Stanko ružové sekt 0,75 l – 5 ks

9,36 EUR x 5 t.j. spolu

46,80 EUR

169. víno Matyas biele 0,75 l – 1 ks

20,00 EUR x 1 t.j. spolu 20,00 EUR

170. víno Hubert deluxe šumivé 0,75 l – 1 ks

6,40 EUR x 1 t.j. spolu

171. víno Hubert Club šumivé 0,75 l – 2 ks

5,00 EUR x 2 t.j. spolu 10,00 EUR

172. víno Hubert nealko biele – 1 ks

4,50 EUR x 1 t.j. spolu

173. víno Proseco šumivé 0,75 l – 7 ks

5,90 EUR x 7 t.j. spolu 41,30 EUR

174. víno Pivnice sv. Jur ružové 0,75 l – 4 ks

8,20 EUR x 4 t.j. spolu 32,80 EUR

175. víno Žitavské vinice červené 0,75 l – 6 ks

13,80 EUR x 6 t.j. spolu

176. víno Žitavské vinice biele 0,75 l – 9 ks

13,80 EUR x 9 t.j. spolu 124,20 EUR

177. víno Žitavské vinice ružové 0,75 l – 1 ks

15,20 EUR x 1 t.j. spolu

6,40 EUR

4,50 EUR

82,80 EUR

15,20 EUR

178. víno Chateu Belá biele 0,75 l – 3 ks

12,83 EUR x 3 t.j. spolu 38,49 EUR

179. víno Valtice biele 0,75 l – 1 ks

3,00 EUR x 1 t.j. spolu

3,00 EUR

180. víno Valtice červené 0,75 l – 3 ks

3,00 EUR x 3 t.j. spolu

9,00 EUR

181. víno Mavín červené 0,75 l – 9 ks

7,60 EUR x 9 t.j. spolu 68,40 EUR
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182. vínovíno Ria Riga 0,75 l – 11 ks

6,00 EUR x 11 t.j. spolu 66,00 EUR

183. Martini biele 0,75 l – 2 ks

6,50 EUR x 2 t.j. spolu 13,00 EUR

184. Martini červené 0,75 l – 3 ks

6,50 EUR x 3 t.j. spolu 19,50 EUR

185. víno Pichler biele 0,75 l – 7 ks

20,00 EUR x 7 t.j. spolu 140,00 EUR

186. Double cross vodka 0,7 l – 1 ks

56,90 EUR x 1 t.j. spolu 56,90 EUR

187. destilát Disaronno 0,7 l – 1 ks

15,90 EUR x 1 t.j. spolu 15,90 EUR

188. destilát Jack Daniels 0,7 l – 1 ks – otvorená fľaša, čiastočne spotrebovaný obsah –6 EUR
189. Sandeman medium dry 0,75 l - 2ks

6,60 EUR x 2 t.j. spolu 13,20 EUR

190. destilát „1“ ruská super Premium vodka – 1 ks
191. destilát Tequila Olmeca zlatá 0,7 l – 1 ks
192. destilát vodka Beluga 1 l – 1 ks
193. campari 0,7 l – 1 ks

25,00 EUR x 1 t.j. spolu 25,00 EUR
16,20 EUR x 1 t.j. spolu 16,20 EUR
38,20 EUR x 1 t.j. spolu 38,20 EUR
16,40 EUR x 1 t.j. spolu 16,40 EUR

194. cinzano biele 0,70 l – 5 ks

5,70 EUR x 5 t.j. spolu 28,50 EUR

195. cinzano červené 0,70l – 1 ks

7,20 EUR x 1 t.j. spolu

196. destilát Jablkovica 0,5 l – 1 ks

7,20 EUR

11,00 EUR x 1 t.j. spolu 11,00 EUR

197. destilát Soberano 0,7 l – 1 ks

11,00 EUR x 1 t.j. spolu 11,00 EUR

198. domáca pálenka 0,2 l – 1 ks

1,00 EUR x 1 t.j. spolu

199. destilát Bols marhuľový likér 0,7 l – 1 ks

1,00 EUR

10,90 EUR x 1 t.j. spolu 10,90 EUR

200. destilát Griotka 0,5 l – 1 ks

5,00 EUR x 1 t.j. spolu

5,00 EUR

201. víno Chateu Mignon biele 0,75 l – 1 ks

5,00 EUR x 1 t.j. spolu

5,00 EUR

202. destilát Four roses 0,7 l – 2 ks

14,20 EUR x 2 t.j. spolu 28,40 EUR

203. víno Matyas červené 0,75 l – 1 ks

20,00 EUR x 1 t.j. spolu 20,00 EUR

204. víno SIBARIS červené 0,75 l – 1 ks

8,47 EUR x 1 t.j. spolu

8,47 EUR

205. víno RIOJA červené 0,75 l – 1 ks

9,34 EUR x 1 t.j. spolu

9,34 EUR

206. víno MOET šumivé 0,75 l – 1 ks

34,40 EUR x 1 t.j. spolu 34,40 EUR

207. víno Elesco šumivé sekt 0,75 l – 1 ks
208. víno Elesco biele 0,3 l – 2 ks
209. destilát KVINT XO 0,5 l – 1 ks

10,84 EUR x 1 t.j. spolu

10,84EUR

9,66 EUR x 2 t.j. spolu 19,32 EUR
23,59 EUR x 1 t.j. spolu 23,59 EUR

210.destilát HENNESSY Paradis–otvorená fľaša, čiastočne spotrebovaný obsah 720.00 EUR
211. destilát LUIS XIII – 1ks – otvorená fľaša, čiastočne spotrebovaný obsah –

940,00 EUR
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212. cigara Monte Christo Habana – 2 ks
213. cigara Te amo – 1 ks
214. cigara Guantanamera Habana Cuba – 1 ks

Deň vydania: 11.05.2017

11,25 EUR x 2 t.j. spolu 22,50 EUR
6,70 EUR x 1 t.j. spolu

6,70 EUR

2,00 EUR x 1 t.j. spolu

2,00 EUR

215. cigara Petit longnet balenie po 5 ks – 3 balenia

15,13 EUR x 3 t.j. spolu 45,39 EUR

216. cigara Caligueňos balenie po 2 ks – 3 balenia

14,50 EUR x 3 t.j. spolu 43,50 EUR

217. cigara Corona optimum Willem II. – 1 ks

2,00 EUR x 1 t.j. spolu

2,00 EUR

218. cigara De Leon nativo Dom.republika. – 2 ks

2,00 EUR x 2 t.j. spolu

4,00 EUR

219. cigara Leon Timenes Dom. republika. – 2 ks

2,00 EUR x 2 t.j. spolu

4,00 EUR

220. cigara Siglo I. Habanos – 2 ks

2,00 EUR x 2 t.j. spolu

4,00 EUR

221. cigara Panetelas Habanos – 4 ks

2,00 EUR x 4 t.j. spolu

8,00 EUR

222. cigara Milos Forman Demonio Limited edition I - 1 ks-2,00 EUR x 1 t.j. spolu 2,00 EUR
223. cigara Cohiba Maduro 5. – 3 ks

3,80 EUR x 3 t.j. spolu 11,40 EUR

224. cigara Open junior – 3 ks

2,00 EUR x 3 t.j. spolu

6,00 EUR

Deň zapísania majetku: 05.05.2017

Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.

Súpisová hodnota spísaných vecí stanovená správcom predstavuje sumu 30.616,14 EUR.

Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová

K010350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 721
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.05.2017

Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis hnuteľného majetku patriaci do oddelenej konkurznej podstaty :
Dňa 05.05.2017 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §76
v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku
podstát v nasledovnom rozsahu:
Motorové vozidlo MERCEDES BENZ S 350 Cdi 4MATIC,
VIN: WDD2211801A286460
Osobné
Rok
EČV: IL 236 CC

ojazdené
výroby:

M1
2009

Deň zapísania majetku: 05.05.2017
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. c) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý zabezpečuje úpadcove záväzky.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 20.000,00 EUR.
Spísaný hnuteľný majetok je zabezpečený zabezpečovacím prevodom práva.
V zmysle § 77 ods. 2 ZKR správca uvádza do súpisu nasledovné údaje: - podrobný opis zabezpečovacieho
práva:
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 831178 zo dňa 10.04.2014. Vznik zabezpečovacieho
práva – uzatvorením Zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 831178, ktorá bola uzatvorená
medzi spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31
341 438 ako veriteľom a klientom MINON, s.r.o., Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 349
721 ako dlžníkom na zabezpečenie riadneho splnenia povinností klienta z nižšie opísanej zmluvy, ktorej
predmetom bolo financovanie kúpy osobného motorového vozidla vyššie uvedeného. Dlžník zmluvou prevádza na
veriteľa vlastnícke právo k predmetu financovania. Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k predmetu
financovania trvá až do okamihu riadneho, včasného, úplného uspokojenia všetkých zabezpečených pohľadávok
veriteľa voči dlžníkovu zo Zmluvy.

- podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa vznikla na základe Zmluvy o AutoKredite č. 831178 (ďalej len Zmluva)
uzatvorenej dňa 10.04.2014 medzi veriteľom a úpadcom. Predmetom Zmluvy je účelový úver na motorové vozidlo
Mercedes S350, 3, 0, 173kW, EČV: IL-236CC, VIN: WDD2211801A286460, r.v. 2009, čierna metalíza, s dobou
splatnosti úveru 48 mesiacov.
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Deň vydania: 11.05.2017

Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o AutoKredite (ďalej len VZP) – zmluvné vzťahy medzi zmluvnými
stranami sa riadia Všeobecnými zmluvnými podmienkami Zmluvy o AutoKredite a tvoria neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy, a dlžník ich svojim podpisom zobral na vedomie.
Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 831178 – uzatvorená dňa 10.04.2014, dlžník ňou
prevádza na veriteľa vlastnícke právo k predmetu financovania. Zabezpečovací prevod vlastníckeho práva
k predmetu financovania trvá až do okamihu riadneho, včasného, úplného uspokojenia všetkých zabezpečených
pohľadávok veriteľa voči dlžníkovu zo Zmluvy.
Oznámenie o predčasnej splatnosti úveru – v zmysle čl. VII. ods.2. bod 7. VZP došlo k predčasnej splatnosti
úveru zo Zmluvy, na základe čoho veriteľ stanovil úver predčasne splatným. Celková výška pohľadávky ku dňu
Oznámenia o predčasnej splatnosti úveru zo dňa predstavuje sumu vo výške 14.436,86 EUR. Veriteľ si
v konkurznej prihláške nárokuje sumu 14.419,91 EUR.

- odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
Pohľadávka

zabezpečeného

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

pohľadávok

pod

č.

1

označenie
zabezpečeného
veriteľa
zabezpečenej
pohľadávky:
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438
V Partizánskom dňa 05.05.2017

Správcovský dom, k.s., Správca

K010351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MINON s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 721
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40K/38/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/38/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis nehnuteľného majetku patriaci do oddelenej konkurznej podstaty :
Dňa 05.05.2017 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle §76
v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis majetku
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka, a.s. v nasledovnom rozsahu:
Úpadca vlastní (spoluvlastnícky podiel 1/1) nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Dubnica nad Váhom, k.ú. Dubnica
nad Váhom, evidované Okresným úradom Ilava, zapísané na LV č. 2576 v registri „C“ ako:
Parcela č.

Vo výmere

Kultúra_______________________

1304

347m2

Zastavané plochy a nádvoria

1305/2

556m2

Ostatné plochy

1305/4

108m2

Ostatné plochy
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Deň vydania: 11.05.2017

Stavby
Súpisné číslo
949

Na parcele číslo
1304

Druh stavby
10

Popis stavby
Rodinný dom

Deň zapísania majetku: 05.05.2017
Dôvod zapísania majetku: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa
jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 851.000,00 EUR.
Spísaný nehnuteľný majetok je zabezpečený záložným právom.
V zmysle § 77 ods. 2 ZKR správca uvádza do súpisu nasledovné údaje: - podrobný opis zabezpečovacieho
práva:
Zabezpečovacie právo na vyššie označených nehnuteľnostiach vzniklo na základe Zmluvy o zriadení záložného
práva na nehnuteľný majetok č. 27/008/07 zo dňa 10.10.2007 a Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný
majetok č. 27/008A/07 zo dňa 15.02.2008, ktoré uzatvorili záložný veriteľ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
010 11 Žilina, IČO: 31575951 a záložcom MINON, s.r.o., Pod Kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
36 349 721 na zabezpečenie riadneho splnenia povinností dlžníka z nižšie opísanej úverovej zmluvy.
- podrobný opis a výška zabezpečenej pohľadávky zabezpečenej týmto zabezpečovacím právom:
Zmluva o termínovanom úvere č. 27/008/07 zo dňa 10.10.2007 v znení Dodatkov č. 1, 2 a3 (ďalej len
„Zmluva“)
Dňa 10.10.2007 došlo k uzavretiu Zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom. Predmetom Zmluvy bol na strane jednej
záväzok veriteľa poskytnúť na základe žiadosti úver vo výške 829.847,97 EUR (25.000.000,00 Sk) a na strane
druhej záväzok dlžníka poskytnutý úver vrátiť za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotlivých
ustanoveniach Zmluvy, pričom ako deň konečnej splatnosti bol dohodnutý 15.10.2032. K tejto zmluve boli postupne
uzatvorené dodatky č. 1 až 3.
Splatenie úveru bolo zabezpečené avalovanou vlastnou vista blankozmenkou č. 27/008/07, Zmluvou o zriadení
záložného práva na nehnuteľný majetok č. 27/008/07 zo dňa 10.10.2007 (príloha č. 5) a Zmluvou o zriadení
záložného práva na nehnuteľný majetok č. 27/008A/07 zo dňa 15.02.2008 .
Nakoľko dlžník porušil podmienky úverovej zmluvy, vyhlásil veriteľ úver za predčasne splatný ku dňu 10.08.2016
a vyzval dlžníka na úhradu dlžnej čiastky . Dlžník tento svoj záväzok nesplnil.
Dňa 18.08.2016 začal veriteľ výkon záložného práva, o čom zaslal dlžníkovi Oznámenie .
Následne podpísal so spoločnosťou Aukčný Dom, s.r.o. Zmluvu o vykonaní dobrovoľnej dražby č. 26/2016, 1. Kolo
dražby sa konalo dňa 21.02.2017, pričom dražba bola neúspešná. Náklady dražobníka v zmysle faktúry č. 021/2017
činia 1.310,80 EUR.
- odkaz na príslušný zápis v zozname pohľadávok:
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Pohľadávka

zabezpečeného

Konkurzy a reštrukturalizácie

veriteľa

je

zapísaná

v

zozname

označenie
zabezpečeného
veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
V Partizánskom dňa 05.05.2017

Deň vydania: 11.05.2017

pohľadávok

zabezpečenej

pod

č.

12

pohľadávky:

Správcovský dom, k.s., Správca

K010352
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj
majetku úpadcu - súborov hnuteľných vecí podľa vytvorených súborov:
Hnuteľné veci – popis a rozdelenie

počet ks

súpisová

súpisová

hodnota v € za ks

hodnota spolu

Súbor bytové zariadenie a doplnky
nočný stolík - spálňa

2

á 5,-

10,-

komoda - spálňa

2

á 10,-

20,-

nočná lampa - spálňa

1

5,-

5,-

nočná lampa - štud. Izba

1

5,-

5,-

komoda

1

20,-

20,-

presklenná vitrína

1

20,-

20,-

šatníková skriňa

1

50,-

50,-

obraz 40x33 cm

1

15,-

15,-

obraz 24x18 cm

4

á 2,-

8,-

vešiak - chodba

1

3,-

3,-

luster - chodba

1

5,-

5,-

obraz 44x27 cm

1

5,-

5,-

obraz - 90x110

1

20,-

20,-

luster WC

1

3,-

3,-

luster - kúpeľňa

1

3,-

3,-

lampa - kúpeľňa

1

2,-

2,-

luster - kuchyňa

1

5,-

5,-
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lampa - kuchyňa

1

2,-

2,-

garniža - kuchyňa

1

2,-

2,-

kuchynská linka-spodné

1

30,-

30,-

dvojdrez-antikor

1

5,-

5,-

kombi sporák Ariston

1

20,-

20,-

analógová anténa

1

5,-

5,-

komoda - šatník

1

30,-

30,-

komoda - šatník

1

20,-

20,-

stojan na šaty

3

á 2,-

6,-

stojan na šaty dvojramen.

1

7,-

7,-

vešiak

1

10,-

10,-

kanc. kreslo

1

20,-

20,-

komoda - obývacia izba

1

15,-

15,-

komoda - obývacia izba

1

40,-

40,-

knižnica presklenná

1

20,-

20,-

knižnica presklenná

2

á 15,-

30,-

knižnica

2

á 10,-

20,-

fotoaparát Sony

1

30,-

30,-

TV zn. Funai uhl. 50cm

1

30,-

30,-

taburetka

1

5,-

5,-

koberec 230x160 cm

1

5,-

5,-

taburetka - kúpeľňa

1

10,-

10,-

ratanová stolička

4

á 10,-

40,-

stôl ratanový okrúhly

1

15,-

15,-

komoda - kuchyňa

1

60,-

60,-

komoda

2

á 20,-

40,-

nočný stolík - štud. Izba

1

15,-

15,-

zásuvková skriňa

1

15,-

15,-

knižnica

1

20,-

20,-

komoda - chodba

1

15,-

15,-

šatníková skriňa

1

20,-

20,-

stolík - obývacia izba

1

5,-

5,-

stolík pod TV

1

10,-

10,-

komoda WC

1

10,-

10,-

komoda - kúpeľňa

1

10,-

10,-

mikrovlnná rúra

1

25,-

25,-

umývačka riadu Ariston

1

50,-

50,-

Electrolux chl.+mraz.

1

50,-

50,-

luster

1

10,-

10,-

Súbor kancelársky nábytok I.

Súbor kancelársky nábytok II.

Súbor elektrospotrebiče a iné drobné zariadenie

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

93

Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.05.2017

zrkadlo - chodba 65x90 cm

1

30,-

30,-

satelitný prijímač T-com

1

20,-

20,-

lehátko letné

2

á 5,-

10,-

vianočný stromček - plast

1

10,-

10,-

drvič záhr. odpadu Shark

1

20,-

20,-

el. kosačka Riwau Rem 3210

1

10,-

10,-

Mitsubishi - letné pneu +disk 4 ks

set

560,-

560,-

železná voliéra 250x120x220 cm

1

200,-

200,-

železná voliéra 300x140x240 cm

1

250,-

250,-

Súbor záhradné el. náradie, nástroje a iné

Iné

Správca vyhlasuje ponukové konanie za nasledovných podmienok:
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Vlasta Suchanová, správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, s označením: „Konkurz č.k.
31K/42/2015 – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v obchodnom vestníku SR a na všeobecne dostupných internetových portáloch www.bazar.sk, www.kupimpredam.sk, pričom lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení oznámenia
o ponukovom konaní v obchodnom vestníku SR a končí 15. dňom o 12,00 hod.. V prípade, že koniec tejto lehoty
pripadne na víkend, deň pracovného pokoja, resp. sviatok, ponukové konanie končí nasledujúci pracovný deň
o 12,00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani ak
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne správca aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Doručenú ponuku nie je
možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuku možno podať len podľa súborov hnuteľných vecí vyššie
označených.
Bližšie informácie k ponúkanému zoznamu hnuteľných vecí budú záujemcom poskytnuté na základe písomného
vyžiadania u správcu a po úhrade paušálnych nákladov správcu 33,- EUR, ktoré je záujemca povinný uhradiť v
prospech účtu správcu vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky, číslo účtu:
1347204007/1111, IBAN: SK6511110000001347204007, s uvedením poznámky "paušálne náklady 31K/42/2015".
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
uvedenú adresu kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v UniCredit
Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky, číslo účtu: 1347204007/1111, IBAN: SK6511110000001347204007,
BIC:UNCRSKBX zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný
pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné
meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO; pri fyzických osobách nepodnikateľoch meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia),
2. právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia predložia výpis z registra potvrdzujúci právnu subjektivitu osoby
záujemcu (postačuje fotokópia nie staršia ako 30 dní), fyzické osoby predložia fotokópiu platného občianskeho
preukazu, resp. iného obdobného identifikačného dokladu spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov pre
správcu,
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3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie súboru hnuteľných vecí úpadcu tak ako vyplýva z tohto zverejnenia v OV.
6. čestné vyhlásenie, že "záujemca súhlasí s prepadnutím časti zloženej zálohy prislúchajúcej výške 10% z
ponúkanej kúpnej ceny v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že jeho predložená
ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, pričom na výzvu správcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa tohto
ponukového konania bezodkladne nepristúpi",
7. návrh ponúkanej kúpnej ceny za súbor hnuteľných vecí v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zálohy,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky záujemcu,
10. ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu, príp. jej splnomocneným zástupcom,
pričom zastúpenie sa preukazuje originálom splnomocnenia.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti, správca vyradí z ponukového konania.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne v kancelárii správcu. O otváraní a
vyhodnotení zaslaných ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú následne doručí príslušnému orgánu v konkurze do
troch dní od vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za súbor hnuteľných vecí, minimálne však vo
výške súpisovej hodnoty. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak budú posúdené ako
neprimerane nízke, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania
do desiatich dní od vyhodnotenia ponúk, pričom záujemcom uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
Lehota splatnosti kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu
cenu vrátená do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K010353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Szücs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59 / 1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K56/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K 56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr.Tatiana Timoranská, so sídlom kanc.: Podzámska 32, Nové Zámky, správca úpadcu: Tibor Szücs, nar.
27.8.1960, bytom Petofiho 59/1, Číčov oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 25.05.2017 o
09,00 hod. v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky, druhé poschodie ( polyfunkčný dom) .
Program schôdze: 1. Voľba zástupcu veriteľov Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a doklad totožnosti.
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K010354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Vičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093/11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Roman Vičan, trvale bytom Nová 1093/11, 949 01 Nitra, nar. 22.01.1975,
týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZoKR") oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s..
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Michal Mišík, správca

K010355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nováková Drahomíra, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koháryho ul. 967/30, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Ing. Drahomíra Nováková, nar.: 05.01.1968, bytom Koháryho ul. 967/30, 934 01 Levice týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 05.05.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Slovenská

IČO:
republika

–

Krajský

súd

Ulica:

Číslo: Obec

215759 Záhradnícka 10

PSČ: Štát

Bratislava 81366

Slovenská

Prihlásená suma
suma
210,00 €
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Celková

Obchodný vestník 89/2017
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–

Krajský
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súd

215759 Záhradnícka 10

Bratislava 81366

Slovenská
republika

Deň vydania: 11.05.2017
210,00 €

LawService Recovery, k.s., správca

K010356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NIPOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 89, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 648
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: NIPOS, s.r.o., so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 648 oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K010357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NIPOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 89, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 648
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca NIPOS, s.r.o., so sídlom Dlhá 89,
949 01 Nitra, IČO: 36 541 648 (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Nitra zo dňa 25.04.2017, sp. zn. 31K/52/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2017 dňa 02.05.2017
vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
NIPOS, s.r.o., so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 648, our duty is to inform you, that the District Court
in Nitra dated 25.04.2017, No. 31K/52/2017, and promulgated in the Commercial bulletin No. 83/2017 from
02.05.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed LawService Recovery, k.s.,
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra as the trustee of the bankrupt.
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 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, 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 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
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).
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The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an 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).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise 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 name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 Nitre, 04.05.2017
In Nitra, 04.05.2017
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K010358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Sp. zn. súdu:
Sp. zn. správcu:

2K/5/2017
2K/5/2017- S 1242

JUDr. Erik Končok, konkurzný správca úpadcu Milan Janík, nar. 27.08.1962, bytom Nábrežie 4. apríla 1833/5, 031
01 Liptovský Mikuláš (do 22.02.2017 podnikajúci pod obchodným menom: Milan Janík – MJ TRANS, s miestom
podnikania: Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 34 285 474), zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania: Pavlova Ves 47, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 34 285 474), zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
29.06.2017 o 10.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti budovy sídla správcu na ul. Vojtecha Tvrdého 793/21, v
Žiline.
Program schôdze:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods. 2 ZKR
6. Rôzne
7. Záver

Zúčastnení zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii preukážu písomnou plnou mocou, resp. poverením veriteľa na
zastupovanie a dokladom totožnosti.

S úctou,
JUDr. Erik Končok, správca

K010359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Edita Gerátová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 809, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8K/3/2017/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/3/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Mgr. Edita Gerátová, narodená 31.05.1959, bytom Svrčinovec 809, 023
12, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom podnikania Svrčinovec
809, 023 12, IČO: 47 466 511, zverejňuje týmto podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v platnom znení, bankový účet správy
podstaty pre účely zloženia kaucie, ktorým je bankový účet vedený v ČSOB, a.s., č. ú. v tvare IBAN: SK14 7500
0000 0040 2449 7590.
Poučenie:
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Ružomberku, dňa 05.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K010360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Edita Gerátová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svrčinovec 809, 023 12 Svrčinovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8K/3/2017/S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Mgr. Edita Gerátová, narodená 31.05.1959, bytom Svrčinovec 809, 023
12, do 10.11.2016 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Edita Gerátová, s miestom podnikania Svrčinovec
809, 023 12, IČO: 47 466 511, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční
dňa 19.06.2017 o 09:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie
administratívnej budovy, a to s nasledovným programom schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR)
4. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR)
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia písomnú plnú moc, resp. písomné poverenie veriteľa na zastupovanie v tomto
konaní a dokladom totožnosti.
V Ružomberku, dňa 05.05.2017
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K010361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GPT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarov 767/16, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 382 981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
ČSA 27, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/6/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Žilina sp. zn.8K/6/2017 zo dňa 27.04.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka GPT, s.r.o. so sídlom
Železničiarov 767/16,028 01 Trstená, IČO: 36 382 981 (ďalej aj len ako „Úpadca“) a spoločnosť Konkurzy a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Železničiarov 767/16,028 01 Trstená, IČO: 36 382 981 (ďalej aj len ako „Úpadca“) a spoločnosť Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678 bola
ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 04.05.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako 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 Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.

Prihláška musí byt 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 byt 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.
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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať 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 pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 27th of May 2000, we are obliged to inform
you, that with the resolution of the District Court Žilina, proc. No. 8K/6/2017, dated on 27of April 2017 bankruptcy
procedure was declared on the assets of following debtor GPT, s.r.o. so sídlom Železničiarov 767/16,028 01
Trstená, IČO: 36 382 981and Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak
Republic, company identification No.: 36 869 678 was appointed to the function of bankruptcy administrator. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic dated on 5 of May 2017.

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 Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address Konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic.

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 bankrupt (debtor), 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
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

103

Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.05.2017

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. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy
proceedings
in
question.
To the lodgment of 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.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s
lodgment
will
not
be
considered
as
the
lodgment
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.
Lodgment of claims that will not fulfill 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 lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment 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 lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
V Dolnom Kubíne, dňa 05.05.2017
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K010362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GPT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarov 767/16, Trstená 028 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 382 981
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
ČSA 27, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/6/2017/S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca úpadcu GPT, s.r.o. so sídlom Železničiarov 767/16, 028 01 Trstená,
IČO: 36 382 981 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to počas pracovných dní, v úradných hodinách správcu od 7:30 hod. do
14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle +421 43 583 2771,
na e-mailovej adrese: choma@advokacia-konkurzy.sk, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Dolnom Kubíne, dňa 05.05.2017
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
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K010363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Valek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
ČSA 27, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017/S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 a ods.
4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 21.06.2017 o 10:00 hod. Schôdza veriteľov sa
uskutoční v Banskej Bystrici, na Námestí SNP 3, na 3. poschodí polyfunkčnej budovy. (bližšie info na t.č. 0908 988
810).
Program rokovania prvej schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru (§ 37 ods. 1 ZKR)
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ods. 1 ZKR)
5. Záver
Právo zúčastniť sa 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; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. Veritelia sa pri prezencii, ktorá začne 09:50 hod. musia v prípade fyzických osôb
preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra
SR, prípadne iného registra, v ktorom sú zapísané. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a
plnou mocou a v prípade zastupovania právnickej osoby aj výpisom z Obchodného registra SR, prípadne iného
registra, v ktorom sú zapísané.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K010364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Valek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
ČSA 27, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Súpis všeobecnej podstaty:
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Č.súp.zl. Opis súp.zložky majetku Typ súp.zložky majetku Deň zapísania Dôvod zapísania
Súpisová hodnota
1.
Hotovosť úpadcu
Peňažná pohľadávka
04.05.2017
Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu 1.660,00 Eur

Konkurzy a reštrukturalizacie, k.s.

K010365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Gromovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 10195/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
zložka

Hodnota
majetku
príjmy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou ( 72 ods. 2 ZKR)32,21 eur
zrážky zo mzdy, pripísaná suma 32,21 Eur na účet správy podstaty dňa 11.04.2017

4.

K010366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bitala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1972
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/22/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov
1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok:
·
·

pohľadávka veriteľa Anton Bitala, Stred 471, Turzovka prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1:
pohľadávka č. 1 v celkovej výške 24.480,38 EUR;
pohľadávka veriteľa Anton Bitala, Stred 471, Turzovka prihlásená prihláškou pohľadávky por. č. 1:
pohľadávka č. 2 v celkovej výške 7.037,10 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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K010367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ferančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Istebné 210, 027 53 Istebné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1974
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. správca úpadcu Juraj Ferančík, nar. 21.05.1974, trvale bytom
Istebné 210, 027 53 Istebné, týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nezabezpečených veriteľov.
Celková suma výťažkov zaradených do konečného rozvrhu výťažku predstavuje sumu: 2.323,58 Eur.
Celkový výťažok zo všeobecnej podstaty

2.323,58 €
Pohľadávky proti podstate:
Všeobecná podstata
Súdny poplatok

Konečný výťažok

1.072,53 €
4,50 €
1.246,55 €

Konečný výťažok pre nezabezpečených veriteľov po odpočítaní celkovej sumy pohľadávok proti podstate
predstavuje sumu: 1.246,55 Eur.
Správca určil zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, ktorá začína plynúť
dňom nasledujúcim po zverejnení tohto návrhu konečného rozvrhu.

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

K010368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kostyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F. Štefunku 4728/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2016 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

21. Peňažná pohľadávka
Dlžník:

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Právny dôvod:

Zrážky zo mzdy za obdobie 06/2016, 11/2016 - 01/2017

Celková suma:

1.119,17 €
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1.119,17 €

22. Peňažná pohľadávka
Dlžník:

Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta, 813 63 Bratislava

Právny dôvod:

Zrážky zo dôchodku za obdobie 07/2016 - 03/2017

Celková suma:

216,- €

Súpisová hodnota:

216,- €

Mgr. Andrea Šperková
Správca Úpadcu

K010369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Grieger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčianske Kľačany 227, 038 61 Turčianske Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 663 973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Framborská 58, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K 25/2012 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K 25/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2) STAVBY :
Por. č. Popis stavby
2.3.

rozostavaný
rodinný dom

rozostavaný
rodinný dom
rozostavaný
2.5.
rodinný dom
rozostavaný
2.6.
rodinný dom
rozostavaný
2.7.
rodinný dom
rozostavaný
2.8.
rodinný dom
rozostavaný
2.9.
rodinný dom
rozostavaný
2.10.
rodinný dom
rozostavaný
2.11.
rodinný dom
2.4.

postavený
na parcelnom
čísle

LV Spoluvlast.
číslo podiel

Štát

Obec Katastrálne
územie

SR

Valča

Valča

KN 860/7

1869

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 868/1

2549

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/1

683

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/4

2016

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/5

1993

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/8

2027

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/9

2011

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/10

2012

1/2

50 000

SR

Valča

Valča

KN 891/11

2036

1/2

50 000

úpadcu

Súpiso váhodno-ta majetku v (€)

JUDr. Alena Balážová - správkyňa
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K010370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašica Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bysterecká 2065 / 21, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/18/2016 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/18/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Jašica, nar. 30.08.1992, správca zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Por.č. Popis

Nominálna
hodnota

Súpisová
hodnota

Zapísané
dňa

700,00 €

700,00 €

18.4.2017

700,00 €

700,00 €

Súpisová zložka č. 1. - Finančné prostriedky
1

Zabezpečené finančné prostriedky od úpadcu pri vyhlásení konkurzu, finančné
prostriedky v hotovosti

Celkom

V Žiline, 18.04.2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová

K010371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konská 317 317, 013 13 Rajecké Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2NcKR/2/2012 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2NcKR/2/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci povoleného oddĺženia dlžníčky Andrea Semková, nar.: 29.06.1970, bytom Konská 317, 013 13 Rajecké
Teplice, po skončení tretiaho roka skúšobného obdobia správkyňa oznamuje sumu určenú na pomerné uspokojenie
podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníčky nasledovne:
Dlžníčka:

Andrea Semková, nar.: 29.06.1970, trvale bytom Konská 317, 013 13 Rajecké Teplice

Sp. zn. súdneho spisu:

2NcKR/2/2012

Sp. zn. správcovského spisu:

2NcKR/2/2012 S1446

Suma odovzdaná dlžníčkou na konci v 2. roka skúšobného obdobia:

2 357,65

Odmena správcu:
Suma určená na uspokojenie veriteľov po skončení 2. roka skúšobného
obdobia:

331,94
2 025,71

Suma k rozvrhu celkom v EUR:

2 025,71

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ - Označenie pohľadávky Právny dôvod vzniku
v zozname pohľadávok
pohľadávky

Deň vydania: 11.05.2017

Uspokojená
Prihlásená suma v Zistená suma v
Rozvrh po skončení
rozvrhom v konkurze
EUR - všeobecná EUR - všeobecná
3. roka skúšobného
zo všeobecnej
podstata
podstata
obdobia v EUR
podstate

1, UniCredit Bank Slovakia, a.s., Zmluva o úvere
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, 000044/IU/07/061, zo dňa
IČO: 00 681 709
04.09.2007

135 316,71

135 316,71

5 338,25

1 941,77

2, Stredoslovenská energetika, Kúpna cena za dodávku
a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 elektriny, číslo faktúry
47 Žilina, IČO: 36 403 008
3303480040

1 035,54

1 035,54

45,54

16,57

3, Home Credit Slovakia, a.s.,
Teplická 7434/147, Piešťany,
IČO: 36 234 176

4 229,40

4 229,40

185,23

67,38

140 581,65

140 581,65

5 569,02

2 025,71

Zmluva o poskytnutí
spotrebného úveru, reg.č.
001172811220607

V Žiline, 05.05.2017
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa

K010372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Valek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuljakova 143/25, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
sídlo kancelárie: M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2017/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s ust. § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 eur, je vedený v TATRA BANKA, a.s., č.ú.: 292 084
7908/1100. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K010373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechleby 264, 962 66 Sebechleby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/87/2015 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/87/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

3. Peňažná pohľadávka
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Dlžník:

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná ulica. č. 63, Banská Bystrica

Právny dôvod:

preplatok na dani za rok 2015

Celková suma

121,15 €

Súpisová hodnota

121,15 €

Deň vydania: 11.05.2017

4. Peňažná pohľadávka
Dlžník:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, Bratislava

Právny dôvod:

preplatok na zdravotnom poistení za rok 2015

Celková suma

72,45 €

Súpisová hodnota

72,45 €

5. Peňažná pohľadávka
Dlžník:

KUHO - MK s.r.o., Na Štepnici 1379/1, Zvolen, IČO: 46 020 756

Právny dôvod:

zrážky zo mzdy za obdobie 01/2016 - 01/2017

Celková suma

1.415,44 €

Súpisová hodnota

1.415,44 €

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Správca Úpadcu

K010374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 559, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2016
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: Peter Gál, nar.: 15.05.1960, bytom: Maša 559, 981 01
Hnúšťa, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 2K/23/2016, 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 vedený
v Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK64 1100 0000 0029 3705 2458.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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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

K010375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1963
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

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

LEGES Recovery k.s., so sídlom Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Vladimír Beňo, bytom Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov, nar.: 12.01.1963, v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

LEGES Recovery k.s.
správca konkurznej podstaty

K010376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R/8/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu, ELTECO, a.s. „v konkurze“, Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719,
podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.06.2017 o 10:00
hod. v priestoroch spoločnosti DOM ODBOROV, spol. s r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina, IČO: 31 577 318,
a to v tzv. Estrádnej sále Domu odborov. Prezentácia účastníkov schôdze veriteľov sa uskutoční v čase od 9:00 do
10:00 hod.
Program schôdze veriteľov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie schôdze veriteľov,
Informácia správcu o stave konkurzného konania,
Zistenie stanovísk veriteľov,
Voľba veriteľského výboru,
Hlasovanie veriteľov o výmene správcu,
Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej
moci a doklad totožnosti.

Mgr. Robert ANTAL
správca

K010377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdovce 32, 962 71 Súdovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 71/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

02.05.2017,
majetok,
ktorý
úpadca Zrážky zo dôchodku úpadcu za
nadobudol
počas
konkurzu apríl
2017
zmysle § 67 ods. 1 písm. b) zákona
v zmysle § 72 ods. 2 zákona

1.347,12 €
Spolu k 02.05.2017
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Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K010378
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 05.05.2017 do kancelárie správcu doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: MELTAL IS. d.o.o., Gosposvetska cesta 84, Maribor,
Slovinská republika IČO: 3770109000 , v celkovej sume 164.038,65 EUR nezabezpečenej pohľadávky .
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 05.05.2017
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová , správca

K010379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/97/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Ojala Slovakia, s.r.o., so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO:
44 310 226, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie časti podniku úpadcu.
I. Predmet ponukového konania :
Predmetom ponukového konania sú všetky hnuteľné veci zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami
súhrnne označenými ako 1./ stroje prístroje a zariadenia, 2./ výpočtová technika a elektronika, 3./ nábytok a
iné zariaďovacie predmety, 4./ materiál a tovar a 5./ nedokončená výroba a výrobky. Uvedené hnuteľné veci
tvoria časť podniku Úpadcu, ktorá je predmetom ponukového konania. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 61/2017 zo dňa 28.03.2017 pod zn. K006887. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2017 zo dňa 26.04.2017 pod zn. K009255.
II. Všeobecné podmienky ponukového konania :
1. Účastník ponukového konania predloží svoju ponuku písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Ojala Slovakia – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Hnuteľné veci tvoriace časť podniku úpadcu je možné speňažiť len ako jeden nedeliteľný súbor.
3. Právnu a technickú dokumentáciu k predmetu ponukového konania poskytne správca len na požiadanie a po
predchádzajúcom zaplatení paušalizovanej náhrady nákladov vo výške 300 eur na dole uvedený účet. Obhliadku
predmetu ponukového konania správca umožní vykonať len na požiadanie a po predchádzajúcom zaplatení
paušalizovanej náhrady nákladov podľa tohto bodu.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú predloženú ponuku.
III. Osobitné podmienky ponukového konania :
1. Osobitné podmienky ponukového konania v podobe písomného memoranda a dohody, si musí každý účastník
ponukového konania vyžiadať od správcu prostredníctvom e-mailu na adrese: predaj.jakubco@gmail.com, alebo
telefonicky na čísle +421 905 883 662. Správca poskytne osobitné podmienky ponukového konania po zaplatení
nevratného poplatku za účasť v ponukovom konaní vo výške 500 eur na účet úpadcu číslo (IBAN): SK78 1100 0000
0026 2009 9856.
V Banskej Bystrici dňa 05.05.2017
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K010380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Babicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padličkovo 1285/2, 971 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1755, so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
úpadcu Eva Babicová, nar. 08.04.1979, bytom 971 Brezno, Padličkovo 1285/2, ako správca úpadcu súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č.k.
2K/7/2017, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo VÚB, a.s., č. ú.: SK34 0200 0000 0034
2449 6453, BIC: SUBASKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
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

115

Obchodný vestník 89/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.05.2017

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.

Dňa 09.05.2017 vo Vlkanovej
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K010381
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci patriacej Úpadcovi

Správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, nar. 10.01.1969, bytom Mesto Prešov, (ďalej len
Úpadca“) v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s., IČO: 35 704 713,
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, zo dňa 03.05.2017, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na
predaj hnuteľnej veci patriacej Úpadcovi.

Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec vo vlastníctve Úpadcu, zapísaná do
súpisu majetku oddelenej podstaty veriteľa: ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO:
35 704 713, zapísaný v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1, zabezpečený veriteľ v prvom poradí

Osobné motorové vozidlo
Značka a typ:

SUZUKI Swift

VIN:

TSMNZC72S00339382

EVČ:

PO993IM

Počet ubehnutých: 40451 Km
Rok výroby:
Palivo:

2013
benzín
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biela

spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku: 5.000,- Eur.

Adresa na doručenie záväznej ponuky:
Adresa na doručovanie všetkých listín v rámci ponukového konania je: Prvá arbitrážna, k.s., MUDr. Alexandra 4,
060 01 Kežmarok.

Lehota na doručenie záväznej ponuky:
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR
do 16:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí podanie
prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným spôsobom v
posledný deň lehoty.

Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

Náležitosti záväznej ponuky:
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenomtermíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
·

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

·

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

·

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

·

výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za speňažovanú súpisovú zložku majetku - číselné a slovné
vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej
ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma

·

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

čestné prehlásenie záujemcu, že voči Úpadcovi nemá žiadne záväzky

·

obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna,
k.s., MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie MUDr. Jana Amiriová“

Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie:

Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, je stanovená vo výške nie nižšej ako 100% zo súpisovej
hodnoty speňažovanej hnuteľnej veci, bez možnosti zníženia takto určenej ceny.

Vyhodnotenie záväzných ponúk:

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

Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk je v kompetencii Správcu, pričom schválenie víťaznej ponuky
a udelenie súhlasu s uzatvorením kúpnej zmluvy je v kompetencii zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.,
IČO: 35 704 713, Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava. Správca je oprávnený všetky doručené záväzné ponuky
záujemcov odmietnuť.
Osobitné ustanovenia:

·

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

·

v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku
ako nevýhodnú odmietne

·

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk

·

tel: 048/414 6727
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...................................
Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár spoločnosti

K010382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilková Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1978
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Podľa § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/, správca oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate vo
všeobecnej podstate úpadcu.

V súlade s ust. § 98 ods. 1 a § 96 ods. 2 ZKR, správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
úpadcu.

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K010383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Duda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2665/15, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.1.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/69/2015 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/69/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, Vajanského 43, 080 01 Prešov ako správca úpadcu Martin Duda, so sídlom Komenského
2665/15, 069 01 Snina, SR, nar. 27.01.1973 v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn.
1K/69/2015 týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená
prihláška pohľadávky veriteľa: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, SR, IČO:
35 937 874 v celkovej prihlásenej sume vo výške 1.227,16,- €.
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 pod poradovým číslom 107.

JUDr. Martin Kirňak, správca

K010384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štefaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 5, 059 71 Ľubica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2K/83/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/83/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca majetku
úpadcu Peter Štefaňák, nar. 9.4.1969, bytom Záhradná 1777/57, 059 52 Veľká Lomnica, (pôvodne bytom
Bernolákova 5, 059 71 Ľubica), týmto v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bol
zostavený zoznam pohľadávok proti podstate.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, správca týmto
taktiež oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto poučuje oprávnené osoby podľa ustanovenia § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o možnosti nahliadnuť
do zoznamu pohľadávok proti podstate do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate.
Správca taktiež poučuje oprávnené osoby o možnosti na predpísanom tlačive namietnuť 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 Poprade dňa 5.5.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca majetku úpadcu Peter Štefaňák

K010385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Olejník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6723/39, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1976
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2015 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky: 2
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu
Celková suma: 724,36 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie jún 2016 až marec 2017
Súpisová hodnota: 724,36 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 05.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Poradové číslo súpisovej zložky: 3
Opis súpisovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku
Zostatková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: IBAN SK80 0900 0000 0050 8156 1213
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 05.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno d) ZKR

V Prešove dňa 05.05.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K010386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Olejník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6723/39, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
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Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2015 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Martin Olejník, nar. 12.09.1976, bytom Švábska 6723/39, 080 05
Prešov oznamuje v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že zhotovil zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty. Správca zároveň oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
V Prešove dňa 05.05.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K010387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2009 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2009
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznom konaní, vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/65/2009 na majetok úpadcu: Milan
Kováčik, Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá, konkurzný správca Ing. Emil Čerevka, so sídlom : Štefánikova 17,
066 01 Humenné v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov v konkurznom konaní, správcovský spis 1K/65/2009 S1344 :
Celková výška príjmov zo speňaženia všeobecnej podstaty: 9.194,60€
Celková výška pohľadávok proti podstate : 6.501,43€
Celková výška pohľadávok konkurzných veriteľov:

109 746,99 €

Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov: 2.693,17€

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Správca podľa § 101 ods. 1 ZKR určuje zástupcovi veriteľov / súdu / 15 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie.
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Veritelia, ktorí uplatnili svoju pohľadávku v konkurze prihláškou podľa §28 ZKR môžu v úradných hodinách v sídle
kancelárie správcu na adrese: Štefánikova 17, 066 01 Humenné, a to na základe žiadosti doručenej elektronickou
poštou na adresu: cerevkaemil86@gmail.com resp. telefonicky na č.t. 0915858289 nahliadať do návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V Humennom dňa 02.05.2017

K010388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/65/2009 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/65/2009
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznom konaní, vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/65/2009 na majetok úpadcu: Milan
Kováčik, Krátka 73/174, 059 01 Spišská Belá, konkurzný správca Ing. Emil Čerevka, so sídlom : Štefánikova 17,
066 01 Humenné v súlade s § 97 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oboznamuje s návrhom konečného rozvrhu pre
zabezpečených veriteľov v konkurznom konaní, správcovský spis 1K/65/2009 S1344 :
Celková výška príjmov zo speňaženia oddelnej podstaty: 3.500,00€
Celková výška pohľadávok proti oddelenej podstate : 2.634,75€
Celková výška pohľadávok oddeleného konkurzného veriteľa:

14 399,51 €

Výťažok určený na rozdelenie konkurzným veriteľom podľa konečného rozvrhu pre nezabezpečených
veriteľov: 865,25€

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Správca podľa § 97 ods. 1 ZKR určuje zabezpečenému veriteľov 30 dňovú lehotu odo dňa doručenia návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre zabezpečených veriteľov , na jeho schválenie.
Veritelia, ktorí uplatnili svoju pohľadávku v konkurze prihláškou podľa §28 ZKR môžu v úradných hodinách v sídle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia, ktorí uplatnili svoju pohľadávku v konkurze prihláškou podľa §28 ZKR môžu v úradných hodinách v sídle
kancelárie správcu na adrese: Štefánikova 17, 066 01 Humenné, a to na základe žiadosti doručenej elektronickou
poštou na adresu: cerevkaemil86@gmail.com resp. telefonicky na č.t. 0915858289 nahliadať do návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre zabezpečených veriteľov.
V Humennom dňa 02.05.2017

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K010389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 11433/28, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2016 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej
lehote do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 úpadcu: Mária Bednárová, nar. 08.09.1965, bytom Petzvalova
1143/28, 059 01 Spišská Belá v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/44/2016, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zápis prihlášok
nezabezpečených pohľadávok do zoznamu pohľadávok doručených po základnej prihlasovacej lehote:
Poradové čísla pohľadávok: 40, 41
Veriteľ: WM Consulting & Communication, s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 34 127 798
Celková prihlásená suma pohľadávky č. 40: 16.978,42 EUR
Celková prihlásená suma pohľadávky č. 41: 16.828,69 EUR

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca
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K010390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupilová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
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. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 úpadcu: : Zuzana Čupilová, nar. 04.08.1977, bytom 093 01 Vranov
nad Topľou, adresa na doručovanie Jarná 550/3, 093 01 Vranov nad Topľou v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2K/48/2015, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii zverejňuje zápis prihlášky nezabezpečenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po
základnej prihlasovacej lehote:
Poradové číslo pohľadávky: 60
Veriteľ: WM Consulting & Communication, s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany,
IČO: 34 127 798
Celková prihlásená suma pohľadávky č. 60: 2.783,08 EUR

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K010391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Tóthová rod. Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarková 44, 076 63 Malé Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/17/2016 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 11

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – zrážka zo mzdy za mesiac marec 2017
Deň zapísania majetku: 5.5.2017
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 118,07.--€
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K010392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Ignác, nar.29.10.1971, trvale bytom Ruskov 446, 044 19 Ruskov v
zmysle ust. § 96 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty z ktorej sa rozvrh zostavuje.
Správca rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie: Zástupca veriteľov, veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do
30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo
že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť v
kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné si dohodnúť emailom
na spirko@spirko.sk alebo telefonicky na čísle 0905665196.

K010393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Choňkovce 219, 072 63 Choňkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 889 911
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 31K/38/2014 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/38/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Peter Nízky, správca úpadcu: Mária Pečeňáková ŠTÝL, miesto podnikania: Choňkovce
Choňkovce, IČO: 33 889 911 v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I. pod sp. zn.
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje
zapísaní prihlášky nezabezpečenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej
lehote:

219, 072 63
31K/38/2014,
oznámenie o
prihlasovacej

Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 84
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
Celková prihlásená suma: 57,40 EUR

JUDr. Peter Nízky, 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

127

