Obchodný vestník 97/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

K011227
Spisová značka: 2K/60/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HOTEL STORE SK s.r.o.,
so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 46 757 309, správcom ktorého je Mgr. Michal Mihálik, so sídlom
kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1312, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: HOTEL STORE SK s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 46 757
309, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: Mgr. Michal Mihálik, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu:
S 1312 odmenu z výťažku nepriznáva.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011228
Spisová značka: 6K/60/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ADJUST - SERVIS s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 31 696 686, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Marek Letkovský,
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ADJUST - SERVIS s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 31 696 686, a o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1240, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške
677,83 Eur.
Súd ukladá štatutárnemu orgánu: Pavol Martinec, Rovniankova 12, Bratislava, dlžníka: ADJUST - SERVIS s.r.o. v
likvidácii, so sídlom Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, IČO: 31 696 686, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, zn. správcu:
S1240, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v celkovej výške 677,83 Eur a to do troch dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
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 Bratislava I dňa 16.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011229
Spisová značka: 6K/38/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: František Probst, nar.
25.05.1973, bytom Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je AB restructuring k.s., so
sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1611, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: AB restructuring k.s., so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S1611, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo
výške 281,94 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011230
Spisová značka: 8K/48/2014
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/48/2014
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I vo veci
navrhovateľa - veriteľa: NEPCO SK, s. r. o., so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, IČO: 44 873 760, právne
zastúpený: Advokátska kancelária TIMAR & partners, s. r. o., so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa
vo veci: o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: S.E. INVESTMENT s. r. o., so sídlom Šancová 48, 811 05
Bratislava, IČO: 44 743 564
nariaďuje pojednávanie
na deň 26.6.2017 o 10:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 59 prízemie
na ktoré sa predvoláva:

dlžník: S.E. INVESTMENT s. r. o., so sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava,
IČO: 44 743 564
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
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Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

Okresný súd Bratislava I dňa 5.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011231
Spisová značka: 6K/28/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GETWAY MANAGEMENT a. s., so sídlom
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 234 113, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GETWAY
MANAGEMENT a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 234 113
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: GETWAY MANAGEMENT a. s., so sídlom Karadžičova 12, 821 08
Bratislava, IČO: 47 234 113.
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,
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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 16.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011232
Spisová značka: 6K/38/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radovan Drozda, nar. 03.07.1975,
bytom Podhorská 18, 900 01 Modra, rozhodol uznesením č. k. 6K/38/2013-192 zo dňa 08.02.2017 rozhodol o
potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K011233
Spisová značka: 3K/45/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Adrián Gallai, bytom Medveďovej
9, 851 04 Bratislava, IČO: 11 786 540, občan SR, správcom ktorého je Mgr. Michal Kiča, so sídlom kancelárie
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu S 1555, o návrhu obchodnej spoločnosti BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzska republika, právne zast.
Advokátskou kanceláriou JUDr. Marek Czompoly s.r.o., so sídlom Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, na vstup do
konkurzného konania
rozhodol

Súd povoľuje vstup nového veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1,
75009 Paríž, Francúzska republika, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: CETELEM SLOVENSKO
a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume
2.386,73 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, 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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K011234
Spisová značka: 3K/40/2013

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pizzeria San Marco s.r.o, so
sídlom Púpavova 20, 841 04 Bratislava, IČO: 36 803 359 správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom
kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zn. správcu: S 1363, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Pizzeria San Marco s.r.o, so sídlom Púpavova 20, 841 04 Bratislava,
IČO: 36 803 359, zrušuje pre nedostatok majetku.
Súd správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Digital Park II Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, zn. správcu: S 1363 odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K011235
Spisová značka: 4K/16/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr. Vojtech Kassay, nar. 22.02.1972, Jarná
1804/68, 900 42 Dunajská Lužná, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PhDr. Vojtech Kassay, nar.
22.02.1972, Jarná 1804/68, 900 42 Dunajská Lužná
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PhDr. Vojtech Kassay, nar. 22.02.1972, Jarná 1804/68, 900
42 Dunajská Lužná.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, zn. správcu S1156.
III.

Súd otvára malý konkurz.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
V.
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.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konkurzu v Obchodnom
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konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
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1. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok 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).
5. 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).
6. 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).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 15.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011236
Spisová značka: 4K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Petra Riegel, rod. Petrovičová, nar. 28.06.1984,
Alžbetin Dvor 1326, 900 42 Miloslavov, návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Petra Riegel, rod.
Petrovičová, nar. 28.06.1984, Alžbetin Dvor 1326, 900 42 Miloslavov,
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Riegel, rod. Petrovičová, nar. 28.06.1984, Alžbetin
Dvor 1326, 900 42 Miloslavov.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom Plynárenská 1,
821 09 Bratislava, IČO: 50 263 633, zn. správcu S1818.
III.

Súd otvára malý konkurz.
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V.
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
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Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Petra Riegel, rod. Petrovičová, nar. 28.06.1984, Alžbetin
Dvor 1326, 900 42 Miloslavov.
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sídlom
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821 09 Bratislava, IČO: 50 263 633, zn. správcu S1818.
III.

Súd otvára malý konkurz.

IV.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
V.
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.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o
stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok 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).
5. 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).
6. 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).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. 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).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. 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).
18. 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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

Okresný súd Bratislava I dňa 15.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011237
Spisová značka: 8K/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská záručná a rozvojová banka,
a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOM
line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: TOM line spol. s r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, IČO: 31 396 399, predbežného
správcu: PERSPECTA Recovery, k.s., Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1755.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011238
Spisová značka: 2K/31/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Teplan, nar. 09.02.1982, Novoveská 17/A,
843 10 Bratislava, o návrhu na povolenie oddlženia
rozhodol
Dlžníka Ladislav Teplan, nar. 09.02.1982, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011239
Spisová značka: 8R/1/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02 Bratislava, IČO:
45 715 114, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02
Bratislava, IČO: 45 715 114,
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 715 114.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka
správcu S1441.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
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Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: ED INVEST s.r.o., Zelená 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 715 114.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka
správcu S1441.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
b) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
c) prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje významný
podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom;
d) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
e) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
f) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
g) urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
h) vykonanie iného než bežného právneho úkonu (§10 ZKR),
i) vykonanie právneho úkonu Dlžníka v pracovnoprávnych vzťahoch,
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov;
k) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000 Eur,
l) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 50 000,- Eur, s výnimkou plnení vyplývajúcich z právnych úkonov dlžníka
chválených správcom;
m) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
o) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky;
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ustanovenia
§ 124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 22 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011240
Spisová značka: 4R/3/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Fortena s.r.o., so sídlom
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Ján Jagoš, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Pod Urpínom 5, značka správcu S1843, takto
rozhodol
I.
Súd o d v o l á v a Mgr. Jána Jagoša, so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S1843 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
II.
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e Mgr. Slavomíra Jančiara, so sídlom kancelári
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu S1614.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K011241
Spisová značka: 1K/6/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Ridzoň,
nar. 21.03.1976, bytom Jilemnického 465, 976 45 Hronec, správcom ktorého je spoločnosť LEGES Recovery k.s., so
sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751, o návrhu
správcu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
Súd ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku všeobecnej podstaty
vedeného v súpise konkurznej podstaty, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku číslo 193/2016 dňa 07. 10.
2016 ako JAWA 350, rok výroby 1980, súpisová hodnota 900 Eur, JAWA 350 - nepojazdná, bez EČV, rok výroby
1980, súpisová hodnota 300 Eur, píla Husqvarna 346XP, rok výroby 2010, súpisová hodnota 250 Eur, kladivo Hilti,
rok výroby 2010, súpisová hodnota 100 Eur, kosačka MTD 790, rok výroby 2010, súpisová hodnota 2010, brúska
Bosch, rok výroby 2010, súpisová hodnota 90 Eur a televízor Samsung, rok výroby 2015, súpisová hodnota 370 Eur,
a to predajom hnuteľnej veci formou ponukového konania. Správca je oprávnený predať vyššie uvedený majetok v
prvom kole ponukového konania za cenu rovnajúcu sa 100% súpisovej hodnoty tohto majetku (2.100 Eur) a v
druhom kole za najvyššiu ponúknutú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú. O
výsledkoch jednotlivých ponukových konaní je správca povinný bezodkladne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K011242
Spisová značka: 4K/23/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Jiří Pěč,
nar. 12. 10. 1984, Tatranská 6337/14, 974 11 Banská Bystrica, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Jančiar, so
sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1614, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na vstup do
konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-37 a 4/S- 39 až 4/S - 46 vo výške 7 221,68 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať 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.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K011243
Spisová značka: 4OdK/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Rievaj, nar. 30.03.1951, 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
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/2/2017 zo dňa 03. 05. 2017 publikované v
Obchodnom vestníku č. 89/2017 dňa 11. 05. 2017 tak, že: v záhlaví, v I. časti výroku a odôvodnení sa nesprávne
uvedený dátum narodenia dlžníka „30.03.1991“ nahradzuje správnym dátumom narodenia „30.03.1951“ a v II. časti
výroku uznesenia sa nesprávna značka správcu „S1810“ nahradzuje správnou značkou správcu „S1801“.
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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Obchodnom vestníku č. 89/2017 dňa 11. 05. 2017 tak, že: v záhlaví, v I. časti výroku a odôvodnení sa nesprávne
uvedený dátum narodenia dlžníka „30.03.1991“ nahradzuje správnym dátumom narodenia „30.03.1951“ a v II. časti
výroku uznesenia sa nesprávna značka správcu „S1810“ nahradzuje správnou značkou správcu „S1801“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 196 ZKR v spojení s §355 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K011244
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO:
36 853 020 o určenie, či sa na prihlášku prihliada alebo neprihliada takto
rozhodol
I.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 19.04.2017, doručené správcovi dňa 24.04.2017, ktorým bola
uplatnená pohľadávka veriteľa: Magyar Export - Import Bank Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, so sídlom:
Nagymezö u 46 - 48, 1065 Budapešť, Maďarská republika, Comp. Reg. Nr. 01-10-042594, Tax Nr.: 109 496 38-2-44
v celkovej sume 1.833.938,84 EUR s a p r i h l i a d a ako na prihlášku.
II.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 24.04.2017, doručené správcovi dňa 03.05.2017, ktorým bola
uplatnená pohľadávka veriteľa: Magyar Export - Import Bank Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, so sídlom:
Nagymezö u 46 - 48, 1065 Budapešť, Maďarská republika, Comp. Reg. Nr. 01-10-042594, Tax Nr.: 109 496 38-2-44
v celkovej sume 1.833.938,84 EUR s a
n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011245
Spisová značka: 32R/1/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INVITA, s.r.o., so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO:
36 853 020 o určenie, či sa na prihlášku prihliada alebo neprihliada takto
rozhodol
I.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 18.04.2017, doručené správcovi dňa 20.04.2017, ktorým bola
uplatnená pohľadávka veriteľa: GERMAKSAN MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, so sídlom:
A.H.S.O.S.B. TOROS CADDESI 27, SARICAM/ADANA, Turecko, IČO: 13768 v celkovej sume 2.206.958,64 EUR s
a p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 17.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011246
Spisová značka: 31K/54/2016
Sp. zn. 31K/54/2016
OZNAM
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na dlžníka:
ProMaTech, s.r.o. v likvidácii,
IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv. Imricha 19, 943 14
01 Štúrovo, uznesením č. k. 31K/54/2016-56 zo dňa
13.04.2017 zastavil konkurz na majetok úpadcu : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom
Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo pre nedostatok majetku.
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OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom
Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ProMaTech, s.r.o. v likvidácii,
IČO: 36 545 961, so sídlom Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo, uznesením č. k. 31K/54/2016-56 zo dňa
13.04.2017 zastavil konkurz na majetok úpadcu : ProMaTech, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 545 961, so sídlom
Námestie sv. Imricha 19, 943 01 Štúrovo pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2017.
V Nitre dňa 16.05.2017

Okresný súd Nitra dňa 16.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011247
Spisová značka: 31K/58/2015
Sp. zn. 31K/58/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra o vyhlásenom malom konkurze na majetok úpadcu : Jozef Máčik, nar. 9.7.1971, bytom Dolný Ohaj
94, 941 43 Dolný Ohaj, ktorého správcom je: iTRUSTee Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03
Bratislava, S1697, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 31K/58/2015-272 zo dňa 18.04.2017
zrušil konkurz na majetok úpadcu : Jozef Máčik, nar. 9.7.1971, bytom Dolný Ohaj 94, 941 43 Dolný Ohaj, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2017.
V Nitre dňa 16.05.2017

Okresný súd Nitra dňa 16.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011248
Spisová značka: 31K/12/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom Vojka nad žitavou
277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom
Vojka nad žitavou 277, 951 88 Lúčnica nad Žitavou, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Zdenko Šroner, nar. 16.7.1959, bytom Vojka nad žitavou 277, 951 88
Lúčnica nad Žitavou.
II. Súd otvára malý konkurz.
III. Súd ustanovuje správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1789.
IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
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IV. Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili
svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V. Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a
vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až
6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VII. Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011249
Spisová značka: 27R/1/2017
Sp. zn. 27R/1/2017
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci povolenia reštrukturalizácie na majetok úpadcu: Agro Jasenie, s.r.o., so sídlom J.
Kráľa č.12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, so sídlom Nitra, Farská
č. 33, uznesením č. k. 27R/1/2017-735 zo dňa 19.04.2017 zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok úpadcu:
Agro Jasenie, s.r.o., so sídlom J. Kráľa č.12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, pre nejasnosť a
nezrozumiteľnosť reštrukturalizačného posudku a pre nesplnenie predpokladov na odporučenie reštrukturalizácie
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2017.
Okresný súd Nitra dňa 17.5.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K011250
Spisová značka: 4K/13/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rotrend, n.o., so sídlom Duchnovičova 478/25, 068 01
Medzilaborce, IČO: 45 732 442, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Rotrend, n.o., so sídlom Duchnovičova 478/25, 068 01 Medzilaborce, IČO:
45 732 442.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
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 Prešov dňa 16.5.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K011251
Spisová značka: 1K/26/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Miroslav Lendacký, nar.
04.05.1957, bytom Tomášikova 30, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom
kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Miroslav Lendacký, nar. 04.05.1957, bytom Tomášikova 30, 080 01
Prešov po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 16.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011252
Spisová značka: 1K/30/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Silvester Zvodz, nar.
31.12.1968, trvale bytom Bardejovská 18, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Mária Ledinská, so sídlom
kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Máriu Ledinskú ( predtým Divulitovú ), so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné z
funkcie správcu úpadcu.
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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odvoláva JUDr. Máriu Ledinskú ( predtým Divulitovú ), so sídlom kancelárie Kukorelliho 58, 066 01 Humenné z
funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011253
Spisová značka: 3OdS/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Agáta Vargová, nar. 01.03.1966, trvale bytom Šarišská 43.
082 71 Kanaš, zastúpený JUDr. Lenkou Jamnickou, advokátkou so sídlom Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o
návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I.
Súd p o s k y t u j e dlžníkovi Agáta Vargová, nar. 01.03.1966, trvale bytom Šarišská 43. 082 71
Kanaš ochranu pred veriteľmi.
II.

Súd u s t a n o v u j e správcu JUDr. Jána Surmu, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov.

III.
Súd u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu.
IV.
Súd p o u č u j e dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto
skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Účinky poskytnutia ochrany pred veriteľmi:
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Okresný súd Prešov dňa 16.5.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, 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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K011254
Spisová značka: 40K/49/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Burdová, nar. 02.12.1959,
trvale bytom 957 03 Dubnička 17, vykonávajúcej podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Katarína Burdová
ADAMKO v konkurze s miestom podnikania 957 03 Dubnička 17, IČO 43 201 962, ktorého správcom je JUDr. Mária
Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558 sa
odvoláva z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011255
Spisová značka: 28K/31/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu MUDr. Ivan Kalivoda, nar. 23.08.1961,
trvale bytom Rozkvet 2042/80-37, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so sídlom
kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265 sa odvoláva z
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011256
Spisová značka: 38K/28/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Pišojová, nar. 02.08.1969, bytom
Centrum I. 53/128-52, 018 41 Dubnica nad Váhom (pred tým Pod Hájom 953/2, Dubnica nad Váhom), uznaný za
malý, ktorého správcom je JUDr. Karol Porubčin so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S297, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Iveta Pišojová, nar. 02.08.1969, bytom Centrum I. 53/128-52, 018 41 Dubnica nad
Váhom, sa zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach 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).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K011257
Spisová značka: 38K/28/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Iveta Pišojová, nar. 02.08.1969, bytom Centrum I. 53/12852, 018 41 Dubnica nad Váhom ( pred tým Pod Hájom 953/2, Dubnica nad Váhom), o návrhu na povolenie oddlženia
takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Iveta Pišojová, nar. 02.08.1969, bytom Centrum I. 53/128-52, 018 41 Dubnica nad
Váhom, na povolenie oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§355 ods. 2 C.s.p., § 357 C.s.p.).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K011258
Spisová značka: 29K/50/2012

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Trník, nar.
02.04.1958, trvale bytom 958 03 Pažiť 103, ktorého správcom je obchodná spoločnosť HMG Recovery, k. s. so
sídlom kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, na návrh správcu
uznesením č.k. 29K/50/2012-696 zo dňa 21.04.2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2017.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K011259
Spisová značka: 40K/60/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Kocian, nar. 09.06.1983, trvale
bytom Milochov 327, 017 06 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Zuzana
Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Zuzane Ondrejovičovej so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S1657 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Zuzane Ondrejovičovej so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S1657, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na
účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 125/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011260
Spisová značka: 28K/63/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Adriana Gulišová, nar. 03.02.1964,
trvale bytom Lesnícka 23/9, 911 05 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427 sa odvoláva z
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011261
Spisová značka: 25K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983,
925 84 Diakovce 637, zast.: JUDr. Ivana Stancelová, Čerešňová 2607/38, 924 01 Galanta, o žiadosti správcu o
poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd správcovi, INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 3157/24, Galanta, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eura evidovaného pod pol. reg. D19 1222016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.5.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K011262
Spisová značka: 25K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983,
925 84 Diakovce 637, zast.: JUDr. Ivana Stancelová, Čerešňová 2607/38, 924 01 Galanta, správcom ktorého je:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského 3157/24, Galanta, o odmene správcu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie: Vajanského
3157/24, Galanta, paušálnu odmenu vo výške 165,97 eura a daň z pridanej hodnoty vo výške 33,19 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.5.2017
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K011263
Spisová značka: 25K/10/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Kitta, rod. Muchová, nar. 27.04.1976, Ul.
Františkánska č. 7403/3, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Monika Kitta, rod. Muchová, nar. 27.04.1976, Ul.
Františkánska č. 7403/3, 917 01 Trnava.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie: Korzo Bélu Bartóka
5119/14F, Dunajská Streda.
Súd u k l a d á správcovi vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 50 dní
od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr 5 dní pred
konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo
poverenému zamestnancovi súdu, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr
doručené námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o
dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súd
nepredkladá.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. (§ 28
ods. 2 ZKR).
4.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej
lenMinisterstvo
"podmienená
pohľadávka");
práva
spojené
s podmienenou
je však
podmienený
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011pohľadávkou
Z. z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene
doplnení
niektorých
zákonov na
svojom
webovom sídle:
www.justice.gov.sk
veriteľ oprávnený uplatňovať,
aža keď
správcovi
preukáže
vznik
podmienenej
pohľadávky.
(§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
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ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako

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).
Obchodný
vestník 97/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.05.2017
5.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. (§ 28 ods.
4 ZKR).
6.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
10.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
11.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
12.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR).
13.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
14.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
15.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
17.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že
majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať
dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až
do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj
odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167
ods. 1 ZKR).

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.5.2017
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K011264
Spisová značka: 36K/14/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/14/2017
PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci

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

navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
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proti dlžníkovi: Sugar Hill, s.r.o.

Na
všetkýchvestník
podaniach
v tejto veci uveďte spisovú
značku
36K/14/2017
Obchodný
97/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

PREDVOLANIE
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: Sugar Hill, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 12.7.2017 o 14:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
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.
V Trnave, dňa 16.5.2017
JUDr. Martin Smolko
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.5.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011265
Spisová značka: 36K/14/2017
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/14/2017
UPOVEDOMENIE
o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava
proti dlžníkovi: Sugar Hill, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu

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

Nariaďuje pojednávanie na deň 12.7.2017 o 14:00 hod.,
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na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.

Okresný súd Trnava v právnej veci
navrhovateľaveriteľa:
Slovenská republika, Daňový
úrada Trnava
Obchodný vestník
97/2017
Konkurzy
reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

proti dlžníkovi: Sugar Hill, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Nariaďuje pojednávanie na deň 12.7.2017 o 14:00 hod.,
na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí 238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.
Súd týmto upovedomuje o termíne pojednávania veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, a to:
1.
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 831
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
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.
V Trnave, dňa 16.5.2017
JUDr. Martin Smolko
sudca
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.5.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011266
Spisová značka: 25K/42/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FOFIN ARÉNA, s.r.o.,
Radlinského 575/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 239 437, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vl. č. 35600/T, správcom majetku ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie: Korzo Bélu
Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, uznesením č. k. 25K/42/2015124 zo dňa 11.04.2017 potvrdil prevod
pohľadávky z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská
Bystrica (Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 65 Trnava) na nového veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska č. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 156 276,92 eura. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.5.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K011267
Spisová značka: 4K/31/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mikro systém Žilina, s.r.o., so sídlom
Borická 13, 010 01 Žilina, IČO: 36 669 695, správkyňou ktorého je Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie Jesenského 29, 036 01 Martin, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
I. Povoľuje navrhovateľovi M & M reality holding a.s., so sídlom Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Česká republika, IČO: 274 87 768, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa GRYF MEDIA, s.r.o. so sídlom
Pažitie 56, 010 09 Žilina, IČO: 36 382 884, a to v časti pohľadávok v celkovej výške 2.346,27 eur, ktoré sú v
konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 18-22.
II. Povoľuje Vydáva
navrhovateľovi
Mspravodlivosti
& M reality Slovenskej
holding a.s.,
so sídlom
Krakovská
583/9,
110
00 Praha vestníku
1 - Nové Město,
Ministerstvo
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.
o Obchodnom
o zmene
a doplnení
zákonov na
svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
Česká republika, IČO: a274
87 768,
vstup niektorých
do konkurzného
konania
na miesto
veriteľa
MEDIA/ST, s.r.o. so sídlom
Moyzesova 35, 010 01 Žilina, IČO: 36 380 849, a to v časti pohľadávky v celkovej výške 828,83 eur, ktorá je v
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konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 27.
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Pažitie 56, 010 09 Žilina, IČO: 36 382 884, a to v časti pohľadávok v celkovej výške 2.346,27 eur, ktoré sú v
konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 18-22.
II. Povoľuje navrhovateľovi M & M reality holding a.s., so sídlom Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Česká republika, IČO: 274 87 768, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa MEDIA/ST, s.r.o. so sídlom
Moyzesova 35, 010 01 Žilina, IČO: 36 380 849, a to v časti pohľadávky v celkovej výške 828,83 eur, ktorá je v
konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 27.
III. Povoľuje navrhovateľovi M & M reality holding a.s., so sídlom Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Česká republika, IČO: 274 87 768, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa CASH+, s.r.o. so sídlom
Moldavská 8, 040 01 Košice, IČO: 36 175 951, a to v časti pohľadávky v celkovej výške 11.060,50 eur, ktorá je v
konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 3.
IV. Povoľuje navrhovateľovi M & M reality holding a.s., so sídlom Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Česká republika, IČO: 274 87 768, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa TAM Properties, a.s., so sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 812 226, a to v časti pohľadávky v celkovej výške 641,42 eur, ktorá
je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 33.
V. Povoľuje navrhovateľovi M & M reality holding a.s., so sídlom Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
Česká republika, IČO: 274 87 768, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa Ing. Pavol Holos, nar.
22.09.1983, bytom Kpt. J. Nálepku 276/4, 962 33 Budča, a to v časti pohľadávky v celkovej výške 3.992,88 eur,
ktorá je v konečnom zozname pohľadávok vedená pod číslom 23.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávok priamo týka.
Odvolanie je potrebné podať na Okresnom súde Žilina v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom počte vyhotovení. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011268
Spisová značka: 3NcKR/14/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Miroslav Rybárik, nar. 7.3.1969, bytom Kmeťova
652/4, 015 01 Rajec, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Miroslava Rybárika, nar. 7.3.1969, bytom Kmeťova 652/4, 015 01 Rajec, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011269
Spisová značka: 5K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977,
bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, 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

26

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977,
bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie:
ul.
Slobody vestník
43, 022 01
Čadca, takto
Obchodný
97/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.05.2017

rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 2.857,40 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur,
b) odmena správcu z výťažku vo výške 109,68 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné + kancelárske) vo výške 88,70 eur,
d) náklady konkurzu (bankové) vo výške 26,08 eur,
e) náklady konkurzu (cestovné) vo výške 43,42 eur,
f) súdny poplatok z výťažku vo výške 5,71 eur,
g) náklady spojené s ukončením konkurzného konania vo výške 50,00 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 1.869,93 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, vo výške 9,17 eur,
b) Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, vo výške 22,67 eur,
c) Mesto Dolný Kubín, IČO: 00314463, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín, vo výške 74,60 eur,
d) Mária Karetková, bytom Krivá 125, 027 55 Dlhá nad Oravou, vo výške 1.590,29 eur,
e) PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, vo výške 173,20 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 16.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011270
Spisová značka: 5K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: E - M O N T, s.r.o., so sídlom:
Priehradka 141/2, 034 01 Ružomberok, IČO: 36395587, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla
Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, takto

rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
odmenu vo výške 663,88 eur a náhradu hotových výdavkov vo výške 281,47 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť odmenu a náhradu hotových výdavkov v celkovej výške 945,35
eur predbežnému správcovi: JUDr. Márii Kostolnej, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, z
preddavku zloženého veriteľom -navrhovateľom dňa 24.10.2016 evidovaného pod položkou denníka D18 položkou
registra č. 158 rok 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to 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.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej Vydáva
podobeMinisterstvo
autorizované
podľa osobitného
predpisu;
akzákona
sa dodatočne
súdu dovestníku
desiatich dní, na
spravodlivosti
Slovenskej republiky
podľa
č. 200/2011nedoručí
Z. z. o Obchodnom
zmene
doplnení niektorých
zákonov
na svojom
webovom
sídle: www.justice.gov.sk
podanie sa neprihliada.a oSúd
na adodatočné
doručenie
podania
nevyzýva.
Odvolanie
urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
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spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom
vestníku,
písomne
dvoch vyhotoveniach na Okresnom
v Žiline. Za deň doručenia sa Deň
považuje
nasledujúci
deň
Obchodný
vestníkv 97/2017
Konkurzy súde
a reštrukturalizácie
vydania:
23.05.2017
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 16.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011271
Spisová značka: 2NcKR/2/2006
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: René Škandík, nar. 21.03.1976, bytom Hodžova
2/94, 036 01 Martin, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Reného Škandíka, nar. 21.03.1976, bytom Hodžova 2/94, 036 01 Martin, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K011272
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: PSKS s.r.o., so sídlom
Kukučínova 425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413 194, na návrh navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový
úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
I. Súd u s t a n o v u j e: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, za
predbežného správcu.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Osobitnú pozornosť je pritom povinný venovať možným odporovateľným právnym úkonom dlžníka. O svojich
postupoch a zisteniach je povinný súd priebežne informovať písomnými správami podanými súdu do 10 dní, do 20
dní a do 30 dní od ustanovenia do funkcie. Záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka je povinný
podať súdu do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 23.05.2017

K011273
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o.,
Nobelova 48, 831 02 Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká
republika, IČO: 60 697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47
373 067, právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, za účasti
pristupujúcich veriteľov na základe právoplatného rozhodnutia o pristúpení do konania: 4/ HDT SK, s.r.o. so sídlom
Borekova 37, 821 06 Bratislava, IČO: 35 884 088, 5/ C O M F E R R s.r.o., so sídlom Čenkovce 312, 930 39
Čenkovce, IČO: 31 431 046, 6/ HRASPO spol. s r.o., so sídlom Krejčího 40a, 627 00 Brno, Česká republika, IČO:
253 23 610 právne zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, 7/
LADCE Betón, s.r.o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, právne zastúpený: JUDr.
Marián Karásek, advokát, M.R.Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 922 556 8/ PROSPECT spol. s r.o.,
so sídlom J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100, právne zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská
& Štofková s.r.o., so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, takto

rozhodol
O p r a v u j e poučenie uznesenia Okresného súdu Žilina č.k. 2K/15/2016- 755 zo dňa 9.05.2017 tak, že poučenie je:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v potrebnom počte vyhotovení na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému
súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a spisovú značku konania. Ďalej je potrebné
uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 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 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
/.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihlášku podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde /§ 28 ods. 6 ZKR/.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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).
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).
Pre každú zabezpečenú
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musíSlovenskej
byť podaná
samostatná
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s uvedením
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republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
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zákonov nadôvodu
svojom webovom
sídle: www.justice.gov.sk
zabezpečenej sumy, druhu,
poradia,
predmetu
a právneho
vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2
ZKR).
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
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Ak veriteľ
Obchodný
vestník
97/2017 správcovi v základnej
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
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).
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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť /§
30 ods. 2 ZKR/.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky /§ 28 ods. 5 ZKR/. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol
inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate /§ 28 ods. 7, 8 ZKR/.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou /§ 29 ods. 5 ZKR/.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. O sťažnosti
rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť
zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je
súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K011274
Spisová značka: 4K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Dudáš, nar. 28.2.1989, bytom
Oravský Biely Potok 9, podnikajúci pod obchodným menom Michal Dudáš, s miestom podnikania 027 42 Oravský
Biely Potok 9, IČO: 45 463 646, správcom ktorého je: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2,
036 01 Martin, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
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Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Michal Dudáš, nar. 28.2.1989, bytom Oravský Biely Potok 9, podnikajúci pod
obchodným menom Michal Dudáš, s miestom podnikania 027 42 Oravský Biely Potok 9, IČO: 45 463 646, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K011275
Spisová značka: 3NcKR/1/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Ing. Milan Devečka, nar.14.10.1959, bytom Lipová
525/6, 031 01 Liptovský Mikuláš práv. zast. BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo
námestie 1683, Dolný Kubín, IČO: 36 865 044, v časti o oddlžení dlžníka, takto
rozhodol
Dlžníka Ing. Milan Devečka, nar.14.10.1959, bytom Lipová 525/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii/.
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K011276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOD-CHIP Sales and Marketing s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 5 / 0, 811 06 Bratislava - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 881 241
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Bc. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2017 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Vrátený preddavok na trovy konkurzného konania 1660.00

Nie

Pohľadávka
z účtu

Všeobecná
podstata

zostatok na bankovom účte ku dňu vyhlásenia
konkurzu

324.38

Nie

Pohľadávka
z účtu

Všeobecná
podstata

zostatok na bankovom účte Tatrabanka a. s.

16.59

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Súbor skladových zásob, tovar ponúkaný na
predaj na internetovej stránka www.mod-chip.com, 2646.59
v zmysle prílohy

Nie

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Súbor kancelárskeho nábytku

1188.00

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

pohľadávky z dobierok za rok 2016

748.94

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

pohľadávky voči konateľovi (vznik od 09.11.2016)
za nezdokumentovane kartové platby a výbery z
účtu UNICREDIT SK7811000000002946457617
od 09.11.2016 do vyhlásenia konkurzu

200.00

Nie

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa §
12500.00
11 ods. 2 ZKR voči konateľovi

Nie

K011277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šmid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Ján Šmid, bytom: Rajecká 15, 821 07
Bratislava, dátum narodenia: 03.10.1961, týmto oznamujem, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená
nasledovná prihláška pohľadávky:
Veriteľ: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147, celková
prihlásená suma 40 EUR.
V Bratislave, dňa 18.05.2017
JUDr. Juraj Gajdošík
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K011278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bernstein, s. r. o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 20, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 390 588
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo

2

Hlavná
kategória

Právny dôvod vzniku

Súpisová
Množstvo Dôvod zápisu
hodnota (EUR)

pohľadávka z zmluvná pokuta za neskoré podanie návrhu
5000,00
účtu
na vyhlásenie konkurzu v zmysle § 11 ZKR

1

Detaily

Dlžník: Denis
Achberger,
Dobšinského 15, 902
majetok podliehajúci
01 Pezinok
konkurzu v zmysle § 67 ZKR
Názov banky: Tatra
banka, a.s.
Mena istiny: EUR

V Bratislave, 18.05.2017
KRIVANKON k.s.

K011279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K 72/2016 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 72/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu Róbert Čajkovič, nar. 04.09.1965, bytom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava,
týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom popierania
pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: IBAN: SK28 0200 0000 0020 0288 9199 vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poznámka pre príjemcu: 4K/72/2016
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JUDr. Eva Bieliková, správca

K011280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Válek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 445/57, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.
číslo

typ súpis.
zložky

popis súpisovej zložky

súpisová
spoluvl. podiel
hodnota (EUR) úpadcu

17

iná majetková
hodnota

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac február 2017, zamestnávateľ:
SODEMA, s.r.o.

53,04

1/1

18

iná majetková
hodnota

príslušná časť mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutá exekúciou (§ 72
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.) za kalendárny mesiac marec 2017, zamestnávateľ:
SODEMA, s.r.o.

85,12

1/1

K011281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-MOTORS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/81/2012-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/81/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por. číslo typ súpis. zložky popis súpisovej zložky

súpisová hodnota (EUR) spoluvl. podiel úpadcu

53

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián Jakubík

12,68

1/1

54

pohľadávka

výťažok z exekúcie EX 4300/2007, povinný Marián Jakubík

12,68

1/1

K011282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Doktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľašská 19, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/24/2016 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivan Mojžiš, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jaroslav Doktor, nar. 4.12.1956 Vígľašská 19, 851 06
Bratislava, SR konanie vedené pred OS BA I – spis. zn.: 8K/24/2016zapísaný v zozname správcov pod zn. S 239,
sídlo správcu: Karadžičova 27, Bratislava, týmto v súlade s ust. § 34 ods. 4 zákona č.: 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, Schôdza veriteľov sa zvoláva uverejnením oznámenia v Obchodnom
vestníku; lehota medzi zvolaním a konaním schôdze veriteľov nesmie byť kratšia ako 15 dní. Oznámenie o zvolaní
schôdze veriteľov musí obsahovať miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov, zvoláva z vlastného podnetu
podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ďalšiu schôdzu veriteľov, za účelom zvolenia
zástupcu veriteľov z dôvodu, že prvá schôdze veriteľov nebola úspešná. Ďalšia schôdza veriteľov sa bude konať
dňa 29.6.2017 o 14:00 hod, miesto konania: Sasinkova 10, Bratislava, 2. poschodie, v zasadacej miestnosti
advokátskej kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o. s nasledovným programom schôdze:
1) Prezentácia
2) Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti
3) Správa o činnosti správcu
4) Voľba zástupcu veriteľov
5) Rôzne a záver
Prezentácia účastníkov konania bude od 13:45 hod. do 14:00 hod. pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa
preukážu plnomocenstvom resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Ivan Mojžiš - správca

K011283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty úpadcu Veroniky Žitňákovej, nar.: 18.09.1963, bytom Poronda
643/11, Zavar, ustanovený uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 31.01.2017, č.k. 23K/41/2016 – 143, týmto
uverejňuje súpis majetku - všeobecná podstata, doplnenie nových súpisových položiek:
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

35

Obchodný vestník 97/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

3.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2017
Súpisová hodnota majetku: 601,38 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

4.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2017
Súpisová hodnota majetku: 452,73 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

5.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 458,96 Eur
Súpisová hodnota majetku: 458,96 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

V Šali dňa 18.05.2017

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu: Veronika Žitňáková, nar. 18.09.1963, bytom Poronda 643/11, Zavar, zvoláva schôdzu veriteľov
na deň 23. júna 2017 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa,
1. podlažie, miestnosť č. 109.

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského zástupcu veriteľov.
5. Rôzne, záver.

Prezentácia veriteľov sa začína o 9.45 hod. 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.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K011285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Botló
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/11/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/11/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
2/2017
Mgr. Ondrej Bartošovič, ako správca úpadcu Vojtech Botló, nar. 28.11.1970 v konkurze vedenom Okresným
súdom Trnava pod sp. zn. 23K/11/2015, oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdom Trnava pod sp. zn. 23K/11/2015, oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku úpadcu
v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) za primeraného použitia
ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“)
zverejňuje podľa ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné
Oznámenie o dražbe:

Navrhovateľ:

Mgr. Ondrej Bartošovič

IČO:

42 335 299

Sídlo:

Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1748

ako správca úpadcu:

Úpadca :

Vojtech Botló

Nar.:

28.11.1970

Bytom:

Veterná ulica 413/62, 930 39 Zlaté Klasy

Dražobník:

Mgr. Ondrej Bartošovič
správca úpadcu

IČO:

42 335 299

Sídlo:

Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Zapísaný:

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S 1748

Miesto konania dražby:
v priestoroch Advokátskej kancelárie Mgr. Ondrej
Bartošovič, na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Dátum konania dražby:

04.07.2017

Čas otvorenia dražby:

14:00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)

Dražba:

4. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel vo výške 2/4, na rodinnom dome súpisné číslo 413 postaveného
na parcele č. 346, evidovaný na Liste vlastníctva č. 973, v okrese Dunajská Streda, Obec: Zlaté Klasy, katastrálne
územie: Rastice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Označenie predmetu
dražby:

nehnuteľnosť sa nachádza v obci: Zlaté Klasy
katastrálne územie: Rastice
okres: Dunajská Streda
list vlastníctva: LV č. 973
stavba súpisné číslo: 413, postavená na parc. č. 346
druh stavby: rodinný dom
(parcela č. 346, na ktorej leží rodinný dom súp. číslo 413 je vo vlastníctve obce a je
evidovaná na LV č. 832)

Opis predmetu dražby:

RODINNÝ DOM súpisné číslo 413
Popis stavby:

Úpadca je vlastníkom jednej polovice rodinného domu v Zlatých Klasoch,
súpisné číslo 413, pričom druhým spoluvlastníkom je jeho sestra, ktorá
v predmetnom dome žije aj so svojou rodinou. Nehnuteľnosť je situovaná
v okrajovej časti obce Zlaté Klasy. Vzdialenosť do centra obce je približne 1 km.
Dom pozostáva z pôvodnej stavby z roku 1970 a z prístavby, ktorá pochádza z roku
2012. Jedná sa o jednopodlažný dom, pričom spoluvlastníci si nehnuteľnosť
rozdelili tým spôsobom, že dom má 2 samostatné vchody a je rozdelený na 2
obytné časti, ktoré sú spojené len jednou pozdĺžnou stenou prechádzajúcou po
celej dĺžke domu. Každá samostatne odčlenená obytná časť má samostatný vchod,
vlastnú kuchyňu, toaletu a kúpeľňu, a 3 izby. Jednu obytnú časť obýva úpadca
s družkou a s deťmi, a druhú polovicu zasa jeho sestra so svojou rodinou.
Základy sú z prostého betónu, pričom pôvodná časť budovy z roku 1970 je
z nepálených kvádrov a prístavba domu je zo stavebného materiálu YTONG.
Deliace priečky sú taktiež z materiálu YTONG. Časť domu užívaná sestrou úpadcu,
je aj čiastočne podpivničená. Strecha je škridlová a okná na celej nehnuteľnosti sú
plastové. Vonkajšie (vstupné) dvere sú plechové, interiérové dvere sú drevené.
Podlaha je tvorená parketami, s výnimkou kuchýň, kúpeľní a WC, kde je dlažba.
Voda je čerpaná z vlastnej studne, nehnuteľnosť nemá plynovú prípojku, a kúri sa
drevom resp. elektrickým kotlom.
Pozemok na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť je vlastníctvom obce Zlaté Klasy.
Podielová spoluvlastníčka Monika Mészárosová svoje predkupné právo
k spoluvlastníckemu podielu úpadcu nevyužila.

Práva a záväzky viaznuce na
predmete dražby:

s výnimkou

spoluvlastníckeho

podielu
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predmete dražby:
s výnimkou spoluvlastníckeho
Mészárosovej žiadne iné, predkupné právo nevyužité

Vstupné na dražbu:

podielu

Moniky

5,00 €

Najnižšie podanie:

3 500,- €

Minimálne prihodenie:

100,- €

Dražobná zábezpeka:

1 000,- €

Spôsob zloženia
dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 3230032407/3100, vedený
v Sberbank Slovensko, a.s. pod V.S.: 012016, (BIC: LUBASKBX, IBAN: SK 36
3100 0000 0032 3003 2407) najneskôr 5 dní pred konaním dražby s preukázaním
sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom;
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr 5 dní pred konaním dražby;

Doklad o zložení
dražobnej zábezpeky:
1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude
dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Najneskôr 5 dní pred konaním dražby.

Adresa na zloženie
dražobnej zábezpeky:
úpadcu, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

Vrátenie dražobnej
zábezpeky:
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili
dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po
skončení dražby.
Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku
bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka
vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom
na účet označený účastníkom dražby.
Spôsob úhrady ceny
dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným
prevodom na účet dražobníka č. ú.: 3230032407/3100, vedený v Sberbank
Slovensko, a.s. pod V.S.: 012016, (BIC: LUBASKBX, IBAN: SK 36 3100 0000
0032 3003 2407) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. 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.

Termín obhliadky:

1. termín 08.06.2016 o 11:30 hod.
2. termín 26.06.2017 o 14:00 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín
pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0911/780119.. Obhliadky je
možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po
predchádzajúcej dohode so správcom.

Účastník dražby je povinný sa dostaviť do miesta konania dražby 30 minút pred
začatím dražby a dražobníkovi sa preukázať:
·
·
·

platným preukazom totožnosti
dokladom o zložení dražobnej zábezpeky
čestným vyhlásením, že nie je osobou vylúčenou z dražby

Nadobudnutie
vlastníckeho práva
k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote
prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu
dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.

Podmienky odovzdania
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predmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby
odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a
listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník
povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci
vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby
a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho
protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl.
Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie
vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa
dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.

Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené
zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom
urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné
práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na
dražbe ako dražitelia.

Notár:
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou
JUDr. Peter Šulai, so sídlom M. R. Štefánika 2373/14, 940 61 Nové Zámky

Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak 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;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby
aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť
príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba podľa odseku 2.
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(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky
príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia
dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým
istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby,
ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
V Šali, dňa 18.05.2017

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K011286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309 / 43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Xénia Hofierková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Chanová "v konkurze" nar. 30.6.1963, bytom
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov (ďalej len "Úpadca"), týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate pre nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZoKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto 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 v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je súčasťou správcovského spisu č. 29K/34/2012 S1531 a je možné
doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č.: 0903/776399, prípadne e-mailom na:
hofierkovaxenia@gmail.com v úradných hodinách v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín.
V Trenčíne, dňa 18.5.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K011287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMAX s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 127/632 / 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 573 681
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/36/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/36/2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Súpisová položka číslo 1:
peňažné prostriedky na účte úpadcu v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
na čísle účtu: IBAN: SK0911 0000 0000 0026 2527 0034 v súpisovej hodnote: 2.091,59 EUR
Dôvod zapísania sporného zápisu: Vo výške 311,63 EUR sporné, svedčí v prospech ANAJ SLOVAKIA s.r.o.,
Nádražná 329, 015 01 Rajec, IČO: 36 345 750
JUDr. Martina Poláčková, správca

K011288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Györiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šumperská ulica 42 / 21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22K/12/2016 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/12/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis
majetku
patriaceho
OPIS SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU č. 1:

do

všeobecnej

podstaty

úpadcu:

Dňa 24.04.2017.
VEC: osobné motorové vozidlo kategórie M1, značka HYUNDAI, obchodný názov GETZ, Typ TB/E1/OVN, rok
výroby
2007
Súpisová
hodnota:
2.000,EUR
OPIS SÚPISOVEJ ZLOŽKY MAJETKU č. 2
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmy úpadcu
podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka zo
mzdy
(časť)
za
mesiac
apríl
2017.
Súpisová hodnota: 6,13,- EUR
JUDr. Mária Bustinová, Trenčianske Teplice 18.05.2017.

K011289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papajová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2015 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania
Správca na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 17.01.2017 a v súlade s ust. § 92 odst. 1 písm. d)
zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu.
Hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu sú ponúkané na predaj jednotlivo. V treťom
kole musí byť ponúkaná kúpna cena minimálne vo výške 40% súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise.
I.

Predmet speňažovania

Predmetom speňažovania je hnuteľný majetok, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu,
zverejnenom v OV 197/2015 dňa 14.10.2015, a to:

Číslo súp. Názov
zložky
Popis

/ Rok
výroby, Výr.,
inv., Množstvo
nadobudnutia
eviden. číslo v ks

Súpisová
Súpisová hodnota
hodnota
v eurách/1 ks
eurách

v Umiestnenie

1

Písací stôl

1

50,000

50,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

2

Písací stôl

1

80,000

80,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

3

Konferenčný
stôl

1

150,000

150,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

4

Sedacia
súprava

1

250,000

250,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

5

Televízor

1

100,000

100,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

6

Vstavané
skrine

3

66,666

200,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

7

Komoda

1

120,000

120,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

8

Obývacia
stena

1

200,000

200,00

Považské Podhradie 17,
017 04 Považská Bystrica

II. Podmienky verejného ponukového konania

1. Ponuky sú záujemcovia povinní doručiť v zalepených obálkach s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38K/33/2015 – NEOTVÁRAŤ“ do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová,
Centrum I 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
2. Na ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. alebo nebudú
spĺňať podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať.
3. Riadne a včas doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať a ani vziať späť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dopĺňať a ani vziať späť.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak je správca povinný všetky jeho ponuky odmietnuť.
5. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 30 % z ponúkanej ceny na konkurzný účet
IBAN: SK67 0900 0000 0051 1288 3250, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Záloha musí byť pripísaná
na účet najneskôr posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
6. Víťaznému záujemcovi, ktorý neuzavrel so správcom kúpnu zmluvu alebo v stanovenej lehote nedoplatil
kúpnu cenu, sa zaplatená záloha nevracia.
7. Kúpna cena musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.
8. Víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť.
9. Bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č. t. 042/4440567 alebo na
e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk. Po dohode so správcom je možná obhliadka ponúkaného
majetku.
III.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu v tvare IBAN), telefónny a e-mailový
kontakt.
2. Fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského alebo iného registra alebo preukazu totožnosti
(nepodnikateľ).
3. Presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením uvedeným v článku I. tohto
verejného ponukového konania.
4. Návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne.
5. Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu, že súhlasí s prepadnutím zaplatenej zálohy na kúpnu cenu ako zmluvnej pokuty v prospech
konkurznej podstaty, ak ako víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu
cenu v lehote určenej správcom.
6. Číslo účtu, na ktorý bude neúspešnému záujemcovi vrátený preddavok na kúpnu cenu v prípade, ak
nebude vo verejnom ponukovom konaní úspešný.
7. Dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať za záujemcu.
IV. Vyhodnotenie ponúk
1. Správca otvorí obálky a ponuky vyhodnotí do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
a vyhotoví o tom zápisnicu.
2. Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu.
3. V prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi
doručená skôr.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
5. Správca predloží zástupcovi veriteľov víťaza ponukového konania na schválenie.
6. Zástupca veriteľov je oprávnený schváliť víťaza ponukového konania, alebo uložiť správcovi odmietnuť
všetky ponuky a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.
7. Víťaz ponukového konania je povinný doplatiť kúpnu cenu na konkurzný účet do 7 dní odo dňa doručenia
oznámenia správcu, že je víťazom ponukového konania. Zaplatený preddavok sa započíta na kúpnu cenu.
8. Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po zaplatení ponúkanej
ceny v plnej výške.
9. Ak víťaz ponukového konania nedoplatí kúpnu cenu a následne neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom, správca vyzve v poradí druhého záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny
po predchádzajúcom schválení zástupcu veriteľov.
10. Neúspešným záujemcom správca do 7 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia zástupcu veriteľov
o schválení víťaza ponukového konania vráti na oznámený účet zálohu na kúpnu cenu.
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K011290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papajová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považské Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/33/2015 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Číslo súp.
Názov
zložky

Súpisová
hodnota v €

Register Popis

18

VP-Building Team s.r.o.,Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR za 45,00
1/2017

19

VP-Building Team s.r.o.,Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR za 45,00
2/2017

20

VP-Building Team s.r.o.,Považské
Podhradie 17, 017 04 Považská Bystrica

Zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. § 72 odst. 2 ZKR za 45,00
3/2017

K011291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Rétfalvy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 5, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Dezider RÉTFALVY, nar. 5.12.1952, bytom941 41 Bešeňov č. 5, ktorá vec je vedená
pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 31K/45/2016 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
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Obec Bešeňov, IČO: 00 308 790, 941 41 Bešeňov č. 33
pohľ. por. č. 1 - istina vo výške 599,45 eur
pohľ. por. č. 2 - istina vo výške 547,68 eur
pohľ. por. č. 3 - istina vo výške 547,68 eur
pohľ. por. č. 4 - istina vo výške 547,68 eur
pohľ. por. č. 5 - istina vo výške 565,31 eur
pohľ. por. č. 6 - istina vo výške 565,31 eur
pohľ. por. č. 7 - istina vo výške 565,31 eur
pohľ. por. č. 8 - istina vo výške 565,26eur
pohľ. por. č. 9 - istina vo výške 565,26 eur
pohľ. por. č. 10 - istina vo výške 120,48 eur
ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K011292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávičia 81, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Peter Baštrnák, nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72 Neverice, týmto
v zmysle ust. § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Akademická 4, 949 01
Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky na mob.č.: 0907/103 871.
V Nitre dňa 17.05.2017.
Mgr. Roman Nagy, správca

K011293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávičia 81, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1982

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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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

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“
(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 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn. 31K/10/2017 zo dňa 05.05.2017, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 91/2017 dňa 15.05.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Peter Baštrnák,
nar. 27.7.1982, bytom Slávičia 81, 951 72 Neverice (ďalej len „Úpadca”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 31K/10/2017, dated May 5th, 2017, published in Commercial Journal No. 91/2017 on May 15, 2017,
the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Peter Baštrnák, birthdate: 27.7.1982, with
domicile at Slávičia 81, 951 72 Neverice (hereinafter as the “Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2017 a zároveň bol týmto dňom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 16.05.2017 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This Decision of the District Court Nitra came into force on May 16th, 2017. The bankruptcy was declared as
of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Roman Nagy, správca, Akademická 4, 949 01
Nitra, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská
republika, sp. zn.: 31K/10/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Roman Nagy, bankruptcy
trustee, Akademicka 4, 949 01 Nitra, Slovakia, and in one original to the District court Nitra, Šturova 9, 949
68 Nitra, Slovakia, to the file No. 31K/10/2017. Applications that will not be delivered on time to the
bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not allowed to
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim
against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the
estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special application
form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims
in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed.
Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has to provide
information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the security is tied
and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also
state in the application form the condition on which the claim is dependent. The lodgment of the claim shall
bear the heading “Prihláška 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.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

50

Obchodný vestník 97/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered in accountancy.
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which
was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.
Mgr. Roman Nagy, správca / bankruptcy trustee

K011294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmelík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra - Párovské Háje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Súpisová hodnota v
Eur

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

1

2

3

Pohľadávka
z
účtu
v
banke
popis: Pohľadávka z účtu v banke Prima banka Slovensko, č. účtu: SK70 5600 0000 0025 0181 4001 5,97
so zostatkom ku dňu 20.03.2017 vo výške 5,97 €
Iná
majetková
hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
44,87
výkonom
rozhodnutia
alebo
exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 44,87 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 7314 ako:
3 720,00
- parc. reg. "C" č. 3796/688 orná pôda 651 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C"č. 3796/689 orná pôda 651 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/690 orná pôda 644 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/691 orná pôda 630 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/692 orná pôda 635 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/693 orná pôda 631 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/694 orná pôda 902 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/695 orná pôda 901 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/696 orná pôda 897 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/697 orná pôda 901 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/698 orná pôda 825 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/699 orná pôda 826 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/700 orná pôda 576 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/701 orná pôda 582 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/702 orná pôda 574 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/703 orná pôda 682 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/704 orná pôda 683 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje
- parc. reg. "C" č. 3796/705 orná pôda 681 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
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zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:
zapísané na LV č. 7314 ako:

3 720,00
3 680,00
3 600,00
3 628,00
3 605,00
5 154,00
5 148,00
5 125,00
4 891,00
4 714,00
4 720,00
3 291,00
3 325,00
3 280,00
3 410,00
3 902,00

zapísané na LV č. 7314 ako:
3 891,00

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 7314 ako:
448,55
- parc. reg. "E" č. 3755/18 orná pôda 5270 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 7314 ako:
1 993,72
- parc. reg. "E" č. 3795/4 orná pôda 23424 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 7314 ako:
287,35
- parc. reg. "E" č. 3796/14 orná pôda 3376 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/7,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 8607 ako:
8 560,00
- parc. reg. "C" č. 3796/6 orná pôda 1284 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/6,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 5298 ako:
10 000,00
- parc. reg. "C" č. 3791/52 Záhrady 299 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obec Nitra, kat. úz. Párovské Háje zapísané na LV č. 5298 ako:
40 000,00
- parc. reg. "C" č. 3791/56 Zastavané plochy a nádvoria 501 m2 , spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1,
Iná
majetková
hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
55,76
výkonom
rozhodnutia
alebo
exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 55,76 €

V Nitre, dňa 18.05.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K011295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čmelík Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hydinárska 6/11, 949 01 Nitra - Párovské Háje
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2017 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 55,76 €

V Nitre, dňa 17.05.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K011296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Polťák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 16 / 6, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2016 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 16,76 €

V Nitre, dňa 17.05.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 553,82 €

V Nitre, dňa 17.05.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K011298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schmidt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 160/19, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Veronika Hetényiová., so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, správca úpadcu Jozef Schmidt, nar.
22.05.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11 Nitra, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako "ZKR") ďaľšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 05.06.2017 o 10.00 hod. /prezentácia od 09:45 hod.
do 10:00 hod./ na adrese sídla kancelárie správcu, a to Mostná 62, 949 01 Nitra (1.poschodie).
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu /ustanovenie § 36 ZKR/
4. Voľba zástupcu veriteľov /ustanovenie § 37 a § 107 ods. 2 ZKR/
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 16.05.2017
Mgr. Veronika Hetényiová, správca úpadcu

K011299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Constahl s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haškova 5, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 504 594
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Podľa § 126 ods. 1) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca v
reštrukturalizácii dlžníka Constahl s.r.o., IČO: 44 504 594, so sídlom Haškova 5, 949 01 Nitra, týmto zvoláva
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 04.07.2017 v priestoroch MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01
Nitra – veľká zasadačka.
Prezentácia od 10:00 hod.
Začiatok schôdze o 10:30 hod.
Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1. Otvorenie;
2. Voľba veriteľského výboru;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra
a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.

Mgr. Ladislav Barát, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

AKTUALIZÁCIA
Súpisu majetku oddelenej podstaty – aktualizácia súpisových hodnôt
podľa ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR

zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.
číslo zoznamu pohľadávok podľa konečného zoznamu pohľadávok: 40

1. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Pozemok parcelné číslo 707 Ostatné plochy o výmere 1217 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obid, obec
Obid, okres Nové Zámky, evidovaný na LV č. 782 ako PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Súpisová hodnota: 3 300,- €

Tretia osoba:
Výlučný vlastník v 1/1
Real Rent Investment s. r. o., IČO: 44 282 109, sídlo: Nánanská 65, 943 01 Štúrovo

Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku:
Tretia osoba do 30 dní od doručenia písomnej výzvy správcu zaslanej podľa ust. §-u 79 ods. 1 ZoKR nezaplatila do
konkurznej podstaty hodnotu majetku, ktorým zabezpečuje záväzky úpadcu, odsúhlasenú zabezpečeným veriteľom.

2. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Pozemok parcelné číslo 709/6 Ostatné plochy o výmere 361 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obid, obec
Obid, okres Nové Zámky, evidovaný na LV č. 782 ako PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Súpisová hodnota: 980,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tretia osoba:
Výlučný vlastník v 1/1
Real Rent Investment s. r. o., IČO: 44 282 109, sídlo: Nánanská 65, 943 01 Štúrovo

Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku:
Tretia osoba do 30 dní od doručenia písomnej výzvy správcu zaslanej podľa ust. §-u 79 ods. 1 ZoKR nezaplatila do
konkurznej podstaty hodnotu majetku, ktorým zabezpečuje záväzky úpadcu, odsúhlasenú zabezpečeným veriteľom.

3. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Pozemok parcelné číslo 709/9 Ostatné plochy o výmere 373 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Obid, obec
Obid, okres Nové Zámky, evidovaný na LV č. 782 ako PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Súpisová hodnota: 1 020,- €

Tretia osoba:
Výlučný vlastník v 1/1
Real Rent Investment s. r. o., IČO: 44 282 109, sídlo: Nánanská 65, 943 01 Štúrovo

Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku:
Tretia osoba do 30 dní od doručenia písomnej výzvy správcu zaslanej podľa ust. §-u 79 ods. 1 ZoKR nezaplatila do
konkurznej podstaty hodnotu majetku, ktorým zabezpečuje záväzky úpadcu, odsúhlasenú zabezpečeným veriteľom.

V Nitre, dňa 18.05.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K011301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SWEET HOME, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nánanská 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 769 746
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/60/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/60/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty - aktualizácia súpisovej hodnoty
podľa ust. §-u 76 ods. ZoKR

Peňažná pohľadávka
Celková suma: 70 286,31
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia priznaná Rozsudkom OS Nitra č.k.
28Cb/22/2016 – 56 zo dňa 29.09.2016 právoplatným dňa 28.02.2017 vykonateľným dňa 03.03.2017.
Dlžník: Zsolt Dajcs, nar. dňa 30.11.1977, bytom Na vyhliadke 55, 943 01 Štúrovo.

Súpisová hodnota: 0 €

V Nitre, dňa 18.05.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K011302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Erős
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1989
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2016 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/59/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Slovenská insolvenčná k.s., Nitra ako správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I.
Madacha 6/36, 945 05 Komárno, zverejňujem nasledovný súpis majetku všeobecnej podstaty:
1. Finančná hotovosť vo výške 1 660,- EUR.

V Nitre, dňa 18.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Andreja Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty

zabezpečeného veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa a.s.
číslo zoznamu pohľadávok podľa konečného zoznamu pohľadávok: 3

1. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Pozemok parcelné číslo 92/1 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1186 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Horné Lefantovce, obec Horné Lefantovce, okres Nitra, evidovaný na LV č. 343 ako PARCELY registra "C"
evidované na katastrálnej mape
Súpisová hodnota: 4 000,- €

Tretia osoba:
Výlučný vlastník v 1/1
Soňa Őlvecká, nar. 27.08.1970, Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra – Staré Mesto

Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku:
Tretej osobe sa správcovi po vylustrovaní trvalého pobytu v SR a prechodného pobytu v SRN nepodarilo menovanej
doručiť výzvu podľa ust. §-u 79 ods. 1 ZoKR. Žiadna iná adresa tretej osoby nie je známa. Z uvedeného dôvodu
správca uplatnil postup podľa ust. §-u 106 a nasl. CSP.

2. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Pozemok parcelné číslo 93/1 Záhrady o výmere 1 500 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné
Lefantovce, obec Horné Lefantovce, okres Nitra, evidovaný na LV č. 343 ako PARCELY registra "C" evidované na
katastrálnej mape
Súpisová hodnota: 5 000,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tretia osoba:
Výlučný vlastník v 1/1
Soňa Őlvecká, nar. 27.08.1970, Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra – Staré Mesto

Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku:
Tretej osobe sa správcovi po vylustrovaní trvalého pobytu v SR a prechodného pobytu v SRN nepodarilo menovanej
doručiť výzvu podľa ust. §-u 79 ods. 1 ZoKR. Žiadna iná adresa tretej osoby nie je známa. Z uvedeného dôvodu
správca uplatnil postup podľa ust. §-u 106 a nasl. CSP.

3. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu
Stavba Dom súpisné číslo 130 postavený na parcele 92/1, nachádzajúci sa v Slovenskej republike na ulici Veľká
v obci Horné Lefantovce, kat. úz. Horné Lefantovce, evidovaný na LV č. 343
Súpisová hodnota: 31 000,- €

Tretia osoba:
Výlučný vlastník v 1/1
Soňa Őlvecká, nar. 27.08.1970, Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra – Staré Mesto

Dôvod zapísania majetku tretej osoby do súpisu majetku:
Tretej osobe sa správcovi po vylustrovaní trvalého pobytu v SR a prechodného pobytu v SRN nepodarilo menovanej
doručiť výzvu podľa ust. §-u 79 ods. 1 ZoKR. Žiadna iná adresa tretej osoby nie je známa. Z uvedeného dôvodu
správca uplatnil postup podľa ust. §-u 106 a nasl. CSP.

V Nitre, dňa 18.05.2017
JUDr. Andrea Pállová, správca

K011304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Erős
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1989
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/59/2016 S1552

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/59/2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno zvoláva v súlade s ust. § 34
zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení prvú schôdzu veriteľov na deň 30.06.2017 o 13.00 hodine, ktorá sa bude
konať v kancelárii správcu na Párovskej ul. č. 26 v Nitre.

Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Rozhodovanie o výmene správcu,
5. Záver.

Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie, prípadne poverenie na zastupovanie a preukaz
totožnosti.

V Nitre, dňa 18.05.2017

K011305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/53/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/53/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Renáta Marušková,
narodená 12.04.1964, bytom Červenej Armády 269/62, 935 02 Žemberovce, zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na
deň 08.06.2017 o 08:30 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR)
3. Záver.
Prezentácia veriteľov začína o 08:15 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj výpis
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prezentácia veriteľov začína o 08:15 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj výpis
z obchodného registra/ živnostenského registra nie starší viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K011306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2016-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej
kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu
S1673, správca úpadcu : REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO : 43 941 443 týmto
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu č. 2K 15/2016 S1673 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných
dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R.
Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421
( 0 )917 500 894 .

V Martine , 18. 5. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K011307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Adamus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 31, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K19/2015 S 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/19/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimír Adamus v konkurze, v súlade so záväzným pokynom zástupcu
veriteľov , ako príslušným orgánom vyhlasuje druhé verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.82/2016 dňa 29.4.2016.

2. Na podávanie ponúk je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť v súlade s podmienkami doručená správcovi na adresu: BMK
KONKURZ k.s., správca , Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť,
dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže
predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Identifikačné údaje záujemcu
2. navrhovanú odplatu, resp. kúpnu cenu
3. záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby vlastnoručne podpísaná, v prípade právnickej osoby
podpísaná štatutárnym orgánom, spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo iného registra.
V prípade podpisu splnomocnenou osobou, plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
alebo jeho úradne overenou kópiou, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky

3.Ponúkaná kúpna cena hnuteľného majetku nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty majetku určenej
správcom. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a odpredá hnuteľný majetok za najvyššiu ponúknutú
odplatu

4. Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 10 dní od skončenia lehoty na
podávanie záväzných ponúk tak, že vyberie záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu odplatu, resp. kúpnu cenu a do 5 dní
ho vyzve, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy uzatvoril so správcom kúpnu zmluvu.
V prípade rovnosti najvyšších ponúk, správca týchto záujemcov vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili a aby
svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie správcu v lehote 10 dní od výzvy.
Bližšie informácie možno získať na tel. čísle 0903 502744, e-mail:bmkkonkurz@gmail.com, alebo na adrese
správcu: BMK KONKURZ k.s., A.Kmeťa 19, 010 01 Žilina.

K011308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Vlček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2017 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej
kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu
S1673, správca úpadcu : František Vlček, nar. 21. 05. 1972, bytom Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové
Mesto ( do 5. 6. 2014 podnikajúci pod obchodným menom : František Vlček – STAVEBNÉ SLUŽBY, s miestom
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Mesto ( do 5. 6. 2014 podnikajúci pod obchodným menom : František Vlček – STAVEBNÉ SLUŽBY, s miestom
podnikania Hálkova 1070, 024 01 Kysucké Nové Mesto , IČO : 32241275 ) týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského spisu č. 7 OdK/1/2017 - S1673 majú právo účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421
( 0 )917 500 894 .
V Martine dňa 18. 5. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K011309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvolenská investičná s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 634 832
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Palárikova 76, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1K/3/2017 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/3/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty úpadcu Zvolenská investičná s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03
Žilina, IČO: 36 634 832, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej ako "ZKR")

zvoláva prvú schôdzu veriteľov,

ktorá sa bude konať dňa 03.07.2017 o 10:00 hod. v kancelárii správcu - Palárikova 76, 022 01 Čadca.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu konkurznej podstaty a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru v zmysle ust. § 37 ZKR
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR
Rôzne, záver

Mgr. Andrea Šperková
Správca Úpadcu
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K011310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalský Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D.Kužela 227 / 3, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2014 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2014
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Miroslav Hlad – správca , so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca
úpadcu Ivana Michalského, nar. 02.03.1967 bytom D. Kužela227, 038 43 Kláštor pod Znievom v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 2K/16/2014 v súlade s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005
v znení neskorších predpisov aktualizuje súpis konkurznej podstaty úpadcu preradením majetku zo všeobecnej
podstaty do oddelenej podstaty konkurzného veriteľa a výmaze poznámky o spornom zápise zverejňuje nasledovný
súpis oddelenej podstaty úpadcu:
Súpis oddelenej podstaty veriteľa Pro Partners Holding, a.s., IČO: 47 257 521, so sídlom Malý trh 2a, 811 08
Bratislava, Slovenská republika, uplatnené súhrnnou prihláškou zapísanou v konečnom zozname pohľadávok pod
č. 4
Zabezpečovacie právo - záložné právo vklad V 2632/13 - Záložná zmluva, vklad zo dňa 19.7.2013 - vz 79/13
Nehnuteľný majetok
Pozemky:
1. pozemok parcela registra ,,C“ , KN-C č.357/1 o výmere 138m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na LV č. 568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec
Kláštor pod Znievom , kat. územie Kláštor pod Znievom
2. pozemok parcela registra ,,C“ , KN-C č.357/2 o výmere 24m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec Kláštor pod
Znievom , kat. územie Kláštor pod Znievom
3. pozemok parcela registra ,,C“ , KN-C č.357/3 o výmere 37m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec Kláštor pod
Znievom , kat. územie Kláštor pod Znievom
4. pozemok parcela registra ,,C“ , KN-C č.357/4 o výmere 286m2,druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec Kláštor pod
Znievom , kat. územie Kláštor pod Znievom
5. pozemok parcela registra ,,C“ , KN-C č.358 o výmere 668m2 druh pozemku záhrady, zapísaný na LV č. 568
Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec Kláštor pod Znievom , kat. územie
Kláštor pod Znievom
Stavby
1. stavba so súpisným číslom 227 postavená na KN-C 357/1, druh stavby rodinný dom, zapísaná na LV č.
568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec Kláštor pod Znievom , kat.
územie Kláštor pod Znievom
2. stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku KN-C 357/2, druh stavby samostatne stojaca garáž,
zapísaná na LV č. 568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec Kláštor pod
Znievom , kat. územie Kláštor pod Znievom
3. stavba bez súpisného čísla postavená na pozemku KN-C 357/3, druh stavby iná budova –hospodárska
budova, zapísaná na LV č. 568 Okresným úradom v Martine, katastrálny odbor pre okres Martin obec
Kláštor pod Znievom , kat. územie Kláštor pod Znievom
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vrátane ich súčastí príslušenstva a stavebných úprav spočívajúcich najmä plot do ulice z JV strany, ktorým
je plot okolo pozemku KNC -358 vrátane základov a podmurovky z betónu , výplň je tz. rámového pletiva
upevneného na stĺpikoch, Plotu do ulice z JZ strany ktorým je plot okolo ulice z juhozápadnej strany,
základy a podmurovka sú betónové, výplň je zo strojového pletiva upevneného na oceľových stĺpikoch,
studne kopanej postavenej na pozemku KNC č.357/4, Elektrickej prípojky NN napojenie rodinného domu
na elektrické rozvody NN, prípojka je vedená vzdušne zo stĺpa rozvodu NN, vodovodnej prípojky, ktorou je
zabezpečené napojenie rodinného domu na verejný vodovod, plynovej prípojky, ktorou je zabezpečené
napojenie rod. domu na verejný plynovod, kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie, ktorou je
zabezpečené napojenie rod. domu na rozvod verejnej kanalizácie prevedenie plast., kanalizačných
rohových šácht, ktoré sú osadené na lomových miestach z rodinného domu do verejnej kanalizácie,
spevnenej plochy zo zámkovej dlažby, ktorá tvorí chodník k rodinnému domu a do záhrady, spevnenej
plochy okolo rodinného domu z východnej a západnej strany rodinného domu, vonkajších predložených
schodov do rodinného domu s povrchom zo zámkovej dlažby .

K011311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fidrik Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďanová 123, 038 42 Ďanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD. – správca , so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina správca úpadcu Ing.
Peter Fidrik, nar. 13.05.1975, bytom Daňová 123, 038 42 Daňová do 23.05.2016 podnikajúci pod obchodným
menom Ing. Peter Fidrik, IČO: 37 406 001), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.
2K/11/2016 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, každý pracovný deň od 08.30 – 12.00 a od 13.00 –16.00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné si vopred dohodnúť.
V zmysle § 96 ods.3 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.

K011312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava , IČO : 47 166 142 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom správcovskej
kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR , značka správcu
S1673, správca úpadcu : Danka Zemánková , nar. 10. 02. 1970, bytom Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina
právnej veci vyhláseného konkurzu uznesením Okresného súdu v Žiline pod sp. zn. 2K 21/2014 zo dňa 28. 08.
2014, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05. 09. 2014 pod č. 170/2014 aktualizoval dňa 18. 05. 2017 súpis
majetku všeobecnej podstaty. Zo súpisu majetku všeobecnej podstaty boli po predchádzajúcom súhlase
príslušného orgánu – Okresného súdu v Žiline vylúčené v súlade s § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ZKR“ ) nasledovné
súpisové položky :
1. č. 6 – hnuteľná vec , rýchlovarná kanvica , rok výroby nezistený , súpisová hodnota 5,00 €, v súpise
všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou
K021304,
2. č. 8 – hnuteľná vec , vysávač zn. Rowenta 2100W, rok výroby 2009, súpisová hodnota 15,00 €, v súpise
všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou
K021304,
3. č. 20 – hnuteľná vec , televízor zn. OTAVA s uhlopriečkou 67 cm, rok výroby nezistený, súpisová hodnota
1,00 € , v súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014
pod položkou K021304,
4. č. 11 - hnuteľná vec, zásobníkový ohrievač, rok výroby nezistený, súpisová hodnota 50,00 €, v súpise
všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou
K021304,
5. č. 12 – hnuteľná vec , sporák kombinovaný zn. Elektrolux, štvorhorákový, rok výroby 2002, súpisová
hodnota 15,00 €, v súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11.
2014 pod položkou K021304,
6. č. 13 – hnuteľná vec , kuchynská linka, rok výroby 1984, súpisová hodnota 5,00 €, v súpise všeobecnej
podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou K021304,
7. č. 14 – hnuteľná vec , sedacia súprava s dvoma fotelkami, rok výroby 1984, súpisová hodnota 5,00 €,
v súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod
položkou K021304,
8. č. 15 – hnuteľná vec , botník drevený, rok výroky 1994, súpisová hodnota 1,00 € , v súpise všeobecnej
podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou K021304,
9. č. 16 – hnuteľná vec , jedálenské skrinky 3 ks, rok výroby 1994, súpisová hodnota 5,00 €, v súpise
všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou
K021304,
10. č. 17 – hnuteľná vec, kreslo drevené, rok výroby 1994, súpisová hodnota 1,00 €, v súpise všeobecnej
podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou K021304,
11. č. 18 – hnuteľná vec , kuchynské stoly 2 ks, rok výroby 1994, súpisová hodnota 2,00 €, v súpise
všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou
K021304 a
12. č. 19 – hnuteľná vec, pohovka , rok výroby 1994, súpisová hodnota 1,00 €, v súpise všeobecnej podstaty
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2014 dňa 04. 11. 2014 pod položkou K021304,
a to z dôvodu jeho nepredajnosti a nefunkčnosti , pričom náklady na ich speňaženie by pravdepodobne prevyšovali
výťažok zo speňaženia tohto majetku.

Poučenie
Správca poučuje veriteľov, že v súlade s § 81 ods. 3 ZKR hore uvedený vylúčený majetok v prípade požiadania
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky.
Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok
vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v OV neprejavil záujem žiaden z veriteľov,
prestáva podliehať konkurzu.
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V Martine dňa 18. 5. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca úpadcu
JUDr. Alena Feťková, komplementár a zástupca kancelárie

K011313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Zemánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 418/77, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 21/2014-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K 21/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25,
036 01 Martin , IČO : 47 166 142 ako správca úpadcu Danka Zemánková, nar. 10. 02. 1970, bytom Horná
Trnovská 418/77, 010 01 Žilina – Trnové , v konkurznom konaní sp. zn. 2K/21/2014 vypisuje v súlade s
ustanovením § 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 a v zmysle záväzného pokynu uloženého príslušným orgánom
uznesením Okresného súdu v Žiline pod sp. zn. 2K/21/2014 – 292 zo dňa 10. 5. 2017
I. kolo ponukového konania na speňažovanie majetku tvoriaceho konkurznú podstatu za nasledovných
podmienok :
Predmet predaja
• sedacia súprava s dvoma taburetkami, poťah hnedá látka , rok výroby nezistený, primerane opotrebovaná , v
súpisovej hodnote 20,00 €,
• konferenčný stolík drevený , rok výroby nezistený, primerane opotrebovaný , v súpisovej hodnote 15,00 €,
• 2 ks komody drevené štvorzásuvkové, rok výroby nezistený, poškodené , v súpisovej hodnote 20,00 €,
• televízor zn. OVP s uhlopriečkou 51 cm, rok výroby nezistený, opotrebovaný , v súpisovej hodnote 15,00 €,
• drevená lavička s dreveným kreslom s poduškami, poťah hnedá látka, rok výroby nezistený, značne
opotrebovaná , v súpisovej hodnote 5,00 € a
• kreslo drevené, poťah čierna koženka , rok výroby nezistený, primerane opotrebované , v súpisovej hodnote 15,00
€.
Podmienky ponukového konania
• záujemca predloží ponuku na všetky veci ako súbor, pričom môže predložiť len jednu ponuku
• každú ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v Obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
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v rámci ponukového konania
• minimálna cena za celý súbor vecí je 90,00 EUR
• lehota na predkladanie ponúk je do 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania , pričom záujemcova
budú doručovať ponuky na adresu kancelárie správca v zalepenej obálke s označením " Konkurz 2K 21/2014
– záväzná ponuka “
• na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať
• kúpna cena je splatná pri podpise kúpnej zmluvy, ktorú správca uzavrie s úspešným záujemcom najneskôr
do 10 dní odo dňa oznámenia výsledku ponukového konania
• správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci sa predávajú v stave, v akom sú a úspešný
záujemca tieto veci po uzavretí kúpnej zmluvy preberie v stave, v akom sú a na vlastné náklady
• bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na čísle 0917 500 894, prípadne e-mailovým podaním
na adrese alena.fetkova @skar.eu.sk .

V Martine dňa 18. 5. 2017

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca úpadcu

K011314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Kostrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kalinčiaka 7, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2015 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca konkurznej podstaty Úpadcu:
Valéria Kostrová, nar. 7.2.1963, J. Kalinčiaka 7, 038 61 Vrútky v súlade s ustanovením § - u 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do tejto podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku.
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POUČENIE:
V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate
a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Martine dňa 18.05.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, konkurzný správca

K011315
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 1/2017
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32,
962 71 Súdovce, adresa pre doručovanie: Kordíky 153, 976 34 Tajov
Spisová značka súdneho spisu: 4K 71/2016
Spisová značka správcovského spisu: 4K 71/2016 S1795
Meno a priezvisko úpadcu: Mgr. Katarína Adzimová, nar. 22.11.1951, bytom Súdovce 32,
962 71 Súdovce, adresa pre doručovanie: Kordíky 153, 976 34
Tajov
Miesto konania: Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Termín konania: 16.05.2017 o 13,00 hod.
Prítomný veriteľ:
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 272/R, v zastúpení JUDr. Lucia
Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa 11.05.2017 a substitučného plnomocenstva zo dňa
15.05.2017.
Ďalší prítomný: Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty
Program schôdze:
1.Voľba zástupcu veriteľov.
2.Spôsob informovania veriteľov o priebehu konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Voľba zástupcu veriteľov
V zmysle 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o malý konkurz, správkyňa navrhla hlasovať o jednom zástupcovi veriteľov z prítomných veriteľov s najvyšším
počtom hlasov.
Za zástupcu veriteľov s najvyšším počtom hlasov 523 875, správkyňa navrhla veriteľa - UNIPHARMA – 1. slovenská
lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657.
Hlasovanie:
Prítomný:
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 272/R, v zastúpení JUDr. Lucia
Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa 11.05.2017, a substitučného plnomocenstva zo dňa
15.05.2017.
Za hlasovali:523 875 hlasov
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 272/R, v zastúpení JUDr. Lucia
Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa 11.05.2017, a substitučného plnomocenstva zo dňa
15.05.2017 (523 875 hlasov).
Proti: 0
Zdržali sa: 0
UZNESENIE:
Za zástupcu veriteľov bola zvolená: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská
cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa,
vložka číslo 272/R, v zastúpení JUDr. Lucia Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa
11.05.2017, a substitučného plnomocenstva zo dňa 15.05.2017.
2.Spôsobe informovania veriteľov o priebehu konkurzného konania
Zástupca veriteľov ukladá informovať veriteľov o priebehu konkurzného konania na základe telefonickej, alebo
písomnej výzvy prostredníctvom e-mailu.
Hlasovanie:
Prítomný:
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 272/R, v zastúpení JUDr. Lucia
Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa 11.05.2017, a substitučného plnomocenstva zo dňa
15.05.2017.
Za hlasovali:523 875 hlasov
UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 272/R, v zastúpení JUDr. Lucia
Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa 11.05.2017, a substitučného plnomocenstva zo dňa
15.05.2017 (523 875 hlasov).
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
UZNESENIE:
Zástupca veriteľov UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 4, 972 01
Bojnice, IČO: 31 625 657, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo 272/R,
v zastúpení JUDr. Lucia Serdelová, nar. 17.09.1988, na základe plnomocenstva zo dňa 11.05.2017, a
substitučného plnomocenstva zo dňa 15.05.2017, bude informovať veriteľov o priebehu konkurzného konania na
základe telefonickej, alebo písomnej výzvy prostredníctvom e-mailu.
Týmto bol program zasadnutia veriteľského výboruvyčerpaný, predseda schôdze poďakoval za účasť
a schôdzu o 13,15 hodine ukončil.
V Detve, dňa 16.05.2017

________________________
JUDr. Lucia Serdelová

K011316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tarry – Drevo Shop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Motyčky 21, 976 02 Motyčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 749 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/25/2013 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/25/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO SPEŇAŽENIA MAJETKU VŠEOBENEJ PODSTATY

Vážený členovia veriteľského výboru

v konkurze na majetok úpadcu – Monika Tarry – Drevo Shop, s miestom podnikania Motyčky 21, 976 02 Motyčky,
IČO: 44 749 651 (ďalej len „úpadca“) konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č.
kon. 1K/25/2013 Vám týmto v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) predkladám návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku
všeobecnej podstaty.

I.

Všeobecná časť

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 26.04.2013 č. kon. 1K/25/2013, ktoré bolo zverejnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 26.04.2013 č. kon. 1K/25/2013, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 85/2013 zo dňa 03.05.2013, právoplatné dňa 04.08.2013, vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu Monika Tarry – Drevo Shop, s miestom podnikania Motyčky 21, 976 02 Motyčky, IČO: 44 749 651,
a zároveň ma ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty.
V súlade s ust. § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorý zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 132/2013 zo dňa 11.07.2013.
Správca zapísal do súpisu majetku úpadcu hnuteľné veci a nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu nasledovne:
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s.
P.č. Číslo parcely

Výmera
m²

Druh pozemku
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

plochy

a

plochy

a

v

LV č. Štát, Obec, Kat. územie

Spoluvl.
podiel

288

742

SR, Motyčky, Motyčky

1/1

68

742

SR, Motyčky, Motyčky

1/1

1

C KN 173

2

C KN 186

P.č.

Postavená na parc.
Popis stavby
č.

Súp .č.

LV č.

Štát, Obec, Kat. územie, Ulica, Orientačné č. Spoluvl.
vchodu
podiel

1

C KN 173

21

742

SR, Motyčky, Motyčky č. 21

Rodinný dom

1/1

Všeobecná podstata
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m²

LV č. Štát, Obec, Kat. územie

Spoluvl. podiel

1

C KN 563/18

Trvalé trávnaté porasty

400

204

SR, Krahule, Krahule

1/1

2

C KN 103/1

Zastavané plochy a nádvoria

73

742

SR, Motyčky, Motyčky

1/1

3

C KN 104

Záhrady

95

742

SR, Motyčky, Motyčky

1/1

4

C KN 174

Trvalé trávnaté porasty

169

742

SR, Motyčky, Motyčky

1/1

P.č. Popis hnuteľnej veci

Stav
Pribl. rok
opotrebovanosti výroby

1

Plávajúca podlaha Parqued Mercado, 16 bal. (à 8ks)

nový

2012

2

Penová podložka pod plávajúcu podlahu, 2 celé balenia, 1 balenie takmer celé (à 16,5 m)

nový

2012

3

Kachle

použitý

2012

4

Kuchynská linka - masív

použitý

2012

5

Umývadlo a batéria

použitý

2011

6

Ručný ponorný mixér Tesco

použitý

2012

7

Stôl a stolička

použitý

2010

8

Lustre (3 ks)

použitý

2012

9

Komoda

použitý

2010

10 Nerezová komínová vložka

nový

2012

11 Poštová schránka

použitý

2010

12 Pásová píla Holzkraft

použitý

2007

13 Brúska na kartáčovanie JET

použitý

2012

14 Pásová brúska JET

použitý

2012

15 Odsávací ventilátor MONY (2 ks)

použitý

2012

16 Zásobník k odsávaniu MONY

použitý

2012

17 Vzduchové filtračné zariadenie JET a nový uhlíkový filter

použitý

2012

18 Zrovnávací stôl metabo

použitý

2012

19 Stolárske zvierky (18 ks) - rôzne

použitý

2008

20 Pracovný stôl veľký - dielňa

použitý

2012

21 Pracovný stôl veľký - kancelária

použitý

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

73

Obchodný vestník 97/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.05.2017

22 Pracovný stôl menší - dielňa

použitý

2012

23 Pracovný stôl menší - kancelária

použitý

2012

24 Stolček - orech (2 ks so zásuvkami, 1 ks bez zásuviek)

nový

2013

25 Biele tabule

použitý

2012

26 Skrinka zásuvková - biela

použitý

2012

27 Nočný stolík - nelakovaný

nový

2013

28 Sada nábytku - dub (4 ks jedálenské stoličky, 1ks konferenčný stolík, 1ks chodbový stolík)

nový

2013

29 Rôzny nábytok - nedokončený (okná jednotabuľové - 4 ks, okná trojtabuľové - 3 ks, rošty, stolíky, stolčeky) nový

2013

30 Stavebné kozy (2 ks kovové, 2 ks drevené)

použitý

2011

31 Súbor drobného majetku:

použitý

2010

mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica (2 ks), chrániče sluchu (5 ks), chrániče zraku (2 ks), náradie - rôzne,
elektrický ohrievač, farby a lepidlá, náhradné kotúče (3 ks), náhradný pílový pás, baliaca fólia, nástenné
hodiny (7 ks), kuchynské doplnky (20 ks), krbové clony a príslušenstvo, nástenné tabule s mottom (3 ks)

Oznámenie o doplnení súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu správca zverejnil v Obchodnom vestníku č.
150/2013 zo dňa 06.08.2013.

Všeobecná podstata

P.č.

Popis hnuteľnej veci

Stav opotrebovanosti

Pribl. rok výroby

1

Spodná fréza F 700 Z s príslušenstvom - FELDER

použitý

2012

2

Formátovacia píla K 700 S - FELDER

použitý

2012

3

Zrovnávacia fréza AD7-41 - FELDER

použitý

2012

I.

SUMÁR POHĽADÁVOK uplatnených v konkurze

Pohľadávky prihlásené
v základnej prihlasovacej lehote

Pohľadávky prihlásené
po základnej prihlasovacej lehote

Počet veriteľov:
Počet prihlášok:
Počet pohľadávok:
Celkom prihlásená suma:
Neprihliada sa celkom:
Prihliada sa celkom:
Z toho:
Nezabezpečené pohľadávky:
Zabezpečené pohľadávky:
Podmienené pohľadávky:

22
25
34
62 280,58 €
1 872,97 €
62 280,58 €

Celkom zistené:
Celkom popreté:

I.

12
12
18
9 445,40 €
0,00 €
9 445,40 €

33 481,58 €
28 799,00 €
0,00 €

Počet veriteľov:
Počet prihlášok:
Počet pohľadávok:
Celkom prihlásená suma:
Neprihliada sa celkom:
Prihliada sa celkom:
Z toho:
Nezabezpečené pohľadávky:
Zabezpečené pohľadávky:
Podmienené pohľadávky:

62 260,00 €
20,58 €

Celkom zistené:
Celkom popreté:

6 059,20 €
3 386,20 €

9 445,40 €
0,00 €
0,00 €

SPEŇAŽOVANIE MAJETKU PODLIEHAJÚCEHO KONKURZU

3.1. Speňaženie časti podniku úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 18.03.2016 a pokynon zabezpečeného veriteľa zo dňa
09.03.2016 správca vyhlásil verejné ponukové konanie (ďalej „VPK“) na predaj časti podniku úpadcu spôsobom
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov.
V rámci predaja časti podniku úpadcu (ďalej len „časť podniku“) správca speňažoval nehnuteľnosti evidované
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 742 vedenom pre k. ú. Motyčky,
a časť hnuteľných vecí (položky uvedené pod por. č. 1 až 11).
V rámci 1. kola verejného ponukového konania na predaj časti podniku úpadcu bola správcovi doručená jedna
záväzná ponuka. Rozhodnutím zo dňa 30.05.2016 veriteľský výbor prijal ponuku jediného záujemcu a schválil
predaj časti podniku úpadcu. Výťažok zo speňaženia časti podniku úpadcu predstavuje sumu vo výške 34.567,00 €.
Celkový výťažok zo speňaženia časti podniku úpadcu vo výške 34.567,00 € rozdelil správca v pomere 69 %
v prospech veriteľa Tatra banka, a.s. a 31% v prospech nezabezpečených veriteľov:
·
·

sumu vo výške 23.851,23 € na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky veriteľa Tatra banka, a.s. a na
uspokojenie pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Tatra banka, a.s. a
sumu vo výške 10.715,77 € na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov a uspokojenie
pohľadávok proti všeobecnej podstate.

3.2. Speňaženie hnuteľných vecí úpadcu

Správca na základe pokynov príslušného orgánu zorganizoval 8 kôl verejného ponukového konania na predaj
súboru majetku úpadcu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 132/2013 zo dňa 11.07.2013
a doplnenie súpisu v Obchodnom vestníku č. 150/2013 zo dňa 06.08.2013. Výťažok zo speňaženia hnuteľných
vecí vo vlastníctve úpadcu predstavuje sumu vo výške 10.565,00 €.

3.3. Speňaženie nehnuteľností úpadcu

V súlade so záväznými pokynmi veriteľského výboru správca zorganizoval štyri kolá dražby nehnuteľnosti
evidovanej
Príklep bol vydražiteľovi udelený na dražbe dňa 21.09.2016 a priebeh dražby osvedčil notár JUDr. Zora Belková so
sídlom Na Troskách 22, 974 01 Banská Bystrica Notárskou zápisnicou č. N 1299/2016, NZ 32960/2016, NCRls
33849/2016. Výťažok zo speňaženia nehnuteľnosti predstavuje sumu vo výške 9.000,00 €.
I.

PREHĽAD POHĽADÁVOK PROTI PODSTATE

V súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR a Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR (ďalej „Vyhláška MSSR“) správca v Prílohe č. 1 predkladá prehľad pohľadávok proti všeobecnej
podstate.
Celková výška doteraz vzniknutých pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré súvisia so správou
a speňažovaním majetku všeobecnej podstaty je 16.145,77 € (vrátane odmeny správcu a súdnych poplatkov za
rozvrh výťažku).
1. Vyčíslenie odmeny správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Odmenu za speňaženie časti podniku úpadcu správca vyčíslil v súlade s ust. § 22 ods. 1 Vyhlášky MS SR zo sumy
hrubého výťažku zo speňaženia časti podniku vo výške 10.715,77 €, ktorá je určená na uspokojenie
nezabezpečených pohľadávok. Odmena správcu za speňaženie časti podniku úpadcu je vo výške 1.844,07 €.
Odmenu za speňaženie hnuteľných vecí správca vyčíslil v súlade s ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR zo sumy
hrubého výťažku zo speňaženia hnuteľných vecí vo výške 10.565,00 €. Odmena správcu za speňaženie hnuteľných
vecí je vo výške 1.692,35 €.
Odmenu za speňaženie nehnuteľnosti správca vyčíslil v súlade s ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR zo sumy hrubého
výťažku zo speňaženia nehnuteľnosti vo výške 9.000,00 €. Odmena správcu za speňaženie nehnuteľnosti je vo
výške 1.448,21 €.
Postup vyčíslenia odmeny správcu za speňaženie majetku všeobecnej podstaty správca predkladá v Prílohe č. 2
tohto návrhu.

1. Vyčíslenie súdneho poplatku za rozvrhu výťažku
Súdny poplatok[1] za rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku správca vyčíslil podľa písm. c) položky č. 5
Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 % zo sumy výťažku zahrnutého do
rozvrhu nasledovne:
·
·
·

zo sumy 10.715,77 € súdny poplatok vo výške 21,00 €,
zo sumy 10.565,00 € súdny poplatok vo výške 21,00 €.
zo sumy 9.000,00 € súdny poplatok vo výške 18,00 €.

1. Predpokladané budúce výdavky proti všeobecnej podstate

Správca predpokladá v budúcnosti vznik ďalších pohľadávok proti všeobecnej podstate veriteľa súvisiacich
s vedením bankového účtu úpadcu, a to predovšetkým poplatky za vedenie účtu do času vydania súdneho
rozhodnutia zrušení konkurzu, poplatok za zrušenie bankového účtu, o návrhu na náklady na poštovné do času
skončenia konkurzného konania a pod..
Na úhradu týchto pohľadávok správca ponecháva z výťažku sumu vo výške 100,00 €.

I.

Rozvrhová časť

V zmysle ust. § 91 ods. 1 ZKR Speňažovaním sa rozumie prevedenie všetkého majetku, ktorý podlieha konkurzu,
na peňažné prostriedky v eurách na účel uspokojenia veriteľov. Za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie
peňažnej hotovosti úpadcu, prijímanie plnení z úpadcových peňažných pohľadávok a odplatný prevod úpadcovho
podniku alebo jeho časti.
V zmysle ust. § 94 ZKR Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z
výťažku speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní
pohľadávok proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v
celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
V zmysle ust. § 95 ZKR Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je
možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 96 ods. 1 ZKR Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.
V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“).
Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie
kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
V zmysle ust. § 101 ods. 2 ZKR Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia
majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov
výťažkov oddelených podstát.
V zmysle ust. § 43 ods. 1 ZKR, má správca za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu
odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej schôdze veriteľov. Za výkon funkcie po konaní prvej
schôdze veriteľov má správca nárok na odmenu určenú ako percento z výťažku zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu určeného na uspokojenie veriteľov prihlásených pohľadávok.
V zmysle ustanovenia § 43 ods. 2 ZKR, paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň po nadobudnutí
právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred inými
pohľadávkami proti podstate. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu je
splatná v deň rozvrhu výťažku zo speňaženia tohto majetku.
Výsledná suma nezabezpečených pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku všeobecnej podstaty:

Výška nezabezpečených zistených pohľadávok (v základnej lehote)

33 461,00 €

Výška nezabezpečených zistených pohľadávok (po základnej lehote)

6 059,20 €

Výška zostatku zo zabezpečenej pohľadávky Tatra banka, a.s.

11 419,15 €

Výška pohľadávok, ktoré budú uspokojené zo všeobecnej podstaty

50 939,35 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

Hrubý výťažok zo speňaženia časti podniku (31 %)

10 715,77 €

Hrubý výťažok zo speňaženia hnuteľných vecí

10 565,00 €

Hrubý výťažok zo speňaženia nehn. v k. ú. Krahule

9 000,00 €

Vrátený preplatok dane z pridanej hodnoty

2 292,99 €

Vrátený poplatok za internetové služby
Úroky na bankovom účte úpadcu
Hrubý výťažok pre všeobecnú podstatu spolu

2,77 €
0,99 €
32 577,52 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate spolu

16 145,77 €

Predpokladané budúce výdavky proti všeobecnej podstate

100,00 €

Čistý výťažok určený na uspokojenie zistených nezabezpečených pohľadávok

16 331,75 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh pomerného uspokojenia nezabezpečených pohľadávok:
Pohľadávka
P.č. Označenie veriteľa
1

Advokátska
kancelária
Vladimír Grác, s. r. o.

2
3

Prihlásená Zistená
JUDr.

Podiel
Popretá pohľadávky*

Výška
uspokojenia

Neuspokojená časť zistenej
pohľadávky

1 323,97 € 1 323,97 €0,00 €

2,60%

424,48 €

899,49 €

Babušák Ľudovít – EISCO

5 164,84 € 5 164,84 €0,00 €

10,14%

1 655,91 €

3 508,93 €

Bereščíková Henrieta, Mgr.

486,99 €

0,96%

156,13 €

330,86 €

4

FELDER KG

8 616,29 € 8 595,71 €20,58 €

16,87%

2 755,88 €

5 839,83 €

5

Habalčík Vladimír

1 058,99 € 1 058,99 €0,00 €

2,08%

339,52 €

719,47 €

6

Hollová Jana

1 087,48 € 1 087,48 €0,00 €

2,13%

348,66 €

738,82 €

7

Hrubá Zuzana

299,99 €

299,99 € 0,00 €

0,59%

96,18 €

203,81 €

8

IW TREND, s.r.o.

1 163,73 € 1 163,73 €0,00 €

2,28%

373,11 €

790,62 €

9

Jágerský Luboš

2 109,94 € 2 109,94 €0,00 €

4,14%

676,47 €

1 433,47 €

10 Meriačová Andrea, Bc.

420,00 €

420,00 € 0,00 €

0,82%

134,66 €

285,34 €

11 Mlynárová Daniela

780,00 €

780,00 € 0,00 €

1,53%

250,08 €

529,92 €

12 Naňo Martin

889,98 €

889,98 € 0,00 €

1,75%

285,34 €

604,64 €

13 Pálková Andrea

160,00 €

160,00 € 0,00 €

0,31%

51,30 €

108,70 €

14 Rácik Daniel

1 067,97 € 1 067,97 €0,00 €

2,10%

342,40 €

725,57 €

15 Sociálna poisťovňa

2 064,95 € 2 064,95 €0,00 €

4,05%

662,05 €

1 402,90 €

16 Stolárik Miroslav

491,99 €

491,99 € 0,00 €

0,97%

157,74 €

334,25 €

17 Sýkorová Zuzana

2 764,85 € 2 764,85 €0,00 €
11 419,15
11 419,15 €
0,00 €
€
1 532,01 € 1 532,01 €0,00 €

5,43%

886,44 €

1 878,41 €

22,42%

3 661,11 €

7 758,04 €

3,01%

491,18 €

1 040,83 €

19 TOPTRANS EU, a.s.

890,02 €

890,02 € 0,00 €

1,75%

285,35 €

604,67 €

20 Turček Vladimír

308,99 €

308,99 € 0,00 €

0,61%

99,07 €

209,92 €

21 Vajdová Renáta

408,44 €

408,44 € 0,00 €

0,80%

130,95 €

277,49 €

Všeobecná zdravotná poisťovňa,
390,16 €
a.s.

390,16 € 0,00 €

0,77%

125,09 €

265,07 €

0,00 €

0,00 €

18 Tatra banka, a.s.**
Tatra banka, a.s.

22

486,99 € 0,00 €

1 500,00
0,00%
€

P1 Mikolášik Miroslav, MUDr.

1 500,00 € 0,00 €

P2 Stredoslovenská energetika, a.s.

658,31 €

658,31 € 0,00 €

1,29%

211,06 €

447,25 €

P3 ACRONYM s.r.o.

1 287,97 € 1 287,97 €0,00 €

2,53%

412,94 €

875,03 €

P4 Šafranko Peter

754,00 €

754,00 € 0,00 €

1,48%

241,74 €

512,26 €

P5 Voskár Miloslav

281,00 €

281,00 € 0,00 €

0,55%

90,09 €

190,91 €

P6 Farkašová Katarína, Mgr.

649,97 €

649,97 € 0,00 €

1,28%

208,39 €

441,58 €
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P7 Neumann Martin

368,99 €

P8 Zachar Marika, Ing.

399,00 €

0,72%

118,30 €

250,69 €

127,92 €

271,08 €

0,00 €

0,00 €

P10 SCHETELIG CE s.r.o.

399,00 € 0,00 €
0,78%
1 886,20
1 886,20 € 0,00 €
0,00%
€
829,97 €
829,97 € 0,00 €
1,63%

266,10 €

563,87 €

P11 Poláček Juraj
P12 SR –Daňový úrad B.Bystrica

649,99 €
180,00 €

P9 KOST-CAR, s.r.o.

368,99 € 0,00 €

Deň vydania: 23.05.2017

649,99 € 0,00 €
1,28%
208,39 €
441,60 €
180,00 € 0,00 €
0,35%
57,71 €
122,29 €
50 939,35 3 406,78
Spolu
54 346,13 €
100,00%
16 331,75 €
34 607,60 €
€
€
* Percentuálny podiel zistenej pohľadávky z celkovej sumy pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené v rámci rozvrhu
** Časť zabezpečenej pohľadávky veriteľa Tatra banka, a.s., ktorá nebola uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty

Týmto Vám ako orgánu príslušnému v zmysle ust. § 82 ods. 2 v spojení s ust. § 96 ods. 1 ZKR predkladáme na
schválenie návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty a navrhujem, aby príslušný
orgán v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu rozhodol nasledovne:

„Veriteľský výbor ako orgán príslušný v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
schvaľuje
rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu Monika Tarry
Drevo-Shop, Motyčky 21, 976 02 Motyčky, IČO: 44 749 651 vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp. zn. 1K/25/2013.“

JUDr. Ing. Veronika Škodová PhD.
správca konkurznej podstaty

[1] suma poplatku v zmysle ust. § 7a ods. 11 písm. c) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov

K011317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Belička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špania Dolina 132, 974 01 Špania Dolina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1962
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K 16/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 16/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY
(§ 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii)
Dňa 20. 05. 2017 uplynula základná lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov správcovi konkurznej podstaty a
príslušnému súdu, súčasne podľa § 32 ods. 3 ZoKR začala plynúť 30 dňová lehota na popretie pohľadávky (t.j. do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušnému súdu, súčasne podľa § 32 ods. 3 ZoKR začala plynúť 30 dňová lehota na popretie pohľadávky (t.j. do
19. 06. 2017) písomným podaním u správcu na prepísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva.
Podľa § 32 ods. 7 popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vzhľadom k vyššie uvedenému oznamujem veriteľom bankový účet zriadený pre konkurzné konanie, IBAN:
SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s., na ktorý možno zložiť uvedenú kauciu.
RESKON, k.s. - SKP

K011318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4K/8/2017, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 17.05.2017 doručená prihláška
pohľadávok:
Prihlásená suma pohľadávky Evidencia
v EUR
pohľadávok

Veriteľ
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri

1.501,15 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina
Stredoslovenská energetika,
Rajčianke 8591/4B, Žilina

Konkurzy a reštrukturalizácie

a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri
a.s., IČO: 36 403 008, so sídlom: Pri

1.501,15 €
266,21 €
553,94 €
3,00 €

Deň vydania: 23.05.2017
Zapísaná pod por. č. 83
Zapísaná pod por. č. 84
Zapísaná pod por. č. 85
Zapísaná pod por. č. 86

3,00 €

Zapísaná pod por. č. 87

3,00 €

Zapísaná pod por. č. 88

3,00 €

Zapísaná pod por. č. 89

39,60 €

Zapísaná pod por. č. 90

32,40 €

Zapísaná pod por. č. 91

JUDr. Jana Živická, správca

K011319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Lobotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 80, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 8/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

P.č.

Súpisová zložka majetku

Súpisová hodnota

1.

Peňažná pohľadávka

1 700,00 €

JUDr. František Vavrač, správca

K011320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke družstvo
AGROSITNO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baďan 96975, 969 75 Baďan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 633 381
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1k/78/2015/s1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78//2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty v spojení so zverejnením súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty v spojení so zverejnením súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku
č. 21/2016, zo dňa 02.02.2016, K002129 - konkrétne nehnuteľností evidované na LV č. 201 ako parcely regystra "C"
, konkrétne parc.č. 171, lesné pozemky o výmere 20381m2, v časi nasledovných dvoch pozemkov dopĺňa o
označenie čísla parc. nasledovne: pozemok o výmere 9467m2, lesný pozemkok ako parc.č. 182, pozemok o
výmere
2632m2,
lesný
pozemok
ako
parc.č.
190

K011321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske podielnicke družstvo
AGROSITNO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baďan 96975, 969 75 Baďan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 633 381
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1k/78/2015/s1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/78//2015
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Správca konkurznej podstaty v súvislosti so zapísaním majetku do všeobecnej podstaty úpadcu a jeho zverejnením
v OV č. 21/2016 zo dňa 02.02.2016, konkrétne K002129 - nehnuteľnosti evidované na LV č. 201, Obec: Baďan,
k.ú.: Klastava dopľňa o zápis poznámky o spornom zápise nasledovne:
parc.č. 182 o výmere 9467, lesné pozemky podiel 229/1240
parc. č. 171 o výmere 20381, lestné pozemky podiel 229/1240
- zapisuje sa poznámka - duplicitné vlastníctvo. Uvedené vyplýva z podania JUDr. Tatiany Kubincove, PhD.
advokátky zastupujúcej: Bielikovú Boženu, bytom Jabloňovce 52, 93506, Blaška Miroslava, bytom Klastava 57, 969
01 Baďan, Cirkevný zbor evanielickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom Baďan, Ing. Jána Petrovica, bytom
Štiavnická 683/9, 949 01 Nitra, Ing. Martu Dobrovodskú, CSc. Vavilovova 7, 851 01 Bratislava, Blaška Juraja,
bytom: Martina Benku 4, 969 01 Banská Štiavnica, Kostorovú Vieru bytom Sládkovičová 5956/62, Banská Bystrica,
pričom podľa uvedeného sa:
odsek 1)
parc.č. 171 v časti prekrýva s parcelami reg. "E" č. 241a č. 251/14 na LV č. 204 ktorých vlastníčkou je Lucia
Dobrovodská, Vavilovova 7/32, 851 01 Bratislava (podiel 1/2) a Bronislava Dobrovodská, Vavilovova 7/32, 851 01
Bratislava (podiel 1/2) a tiež s parcelou reg. "E" č. 623 na LV č. 212, ktorej vlastníkom je Obec Baďan (podiel 1/1)
odsek 2)
parc.č. 182 v časti prekrýva s parcelami reg. "E" č. 165/1 na LV č. 228, ktorej vlastníkom je Mrázová Božena bytom
Ladzany, č. 12, SR (podiel 1/1), s parcelou reg. "E" č. 164/1 zapísanej na LV č. 213, ktorej vlastníkom sú Blaško
Miroslav a Janka Blašková obaja bytom Baďan - Klastava 57, SR (podiel 1/1) a s parcelou reg. "E" č. 161/2
zapísanej na LV č. 212, ktorej vlastníkom je Obec Baďan (podiel 1/1).
Duplicitné vlastníctvo malo vzniknúť v dôsledku nepresnej identifikácie parciel vypracovanej OÚ v Banskej Štiavnici,
katastrálnym odborom. Čiastočná duplicita vlastníctva pozemkov bola zistená pri ROPEe a následne bola zapísaná
kódom 9 na ucelených CKN parcelách.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca konkurznej podstaty oznamuje doručenie žiadosti o
vylúčenie parciel č. 171 a 182 v kat. úz. Klastava obec Baďan, okres Banská Štiavnica zap. na LV č. 201 zo
všeobecnej podstaty úpadcu.
Zároveň na základe vyššie uvedených skutočností správca konkurznej podstaty oznamuje zápis poznámky o
spornom zápise z dôvodu duplicity vlastníckeho práva k parcelám č. 171 a 182, kat. úz. Klastava, obec Baďan,
okres Banská Štiavnica zap. na LV č. 201 v prospech tretích osôb tak ako je vyššie uvedené v odseku 1) a odseku
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okres Banská Štiavnica zap. na LV č. 201 v prospech tretích osôb tak ako je vyššie uvedené v odseku 1) a odseku
2)

K011322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca oznamuje, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR, doručenie prihlášok konkurzných pohľadávok po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, a to týchto veriteľov:

- Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Námestie SNP 2, Zvolen, IČO: 00 151 700, prihlásil dňa 05.05.2017
pohľadávku v celkovej sume 21.903,17 €; pohľadávku veriteľa zapísal správca do zoznamu pohľadávok dňa
18.05.2017,

- Jozef Kukučik, Snežnica 80, 023 32 Snežnica, prihlásil dňa 05.05.2017 pohľadávku v celkovej sume 2.000,38 €;
pohľadávku veriteľa zapísal správca do zoznamu pohľadávok dňa 18.05.2017,

- Bercon Fluidsystems s.r.o., Chebská 13, Plzeň, IČO: 02 753 103, Česká republika, prihlásil dňa 16.05.2017
pohľadávku v celkovej sume 7.031,60 €; pohľadávku veriteľa zapísal správca do zoznamu pohľadávok dňa
18.05.2017.

Mgr. Robert Antal
správca

K011323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Hiadlovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1977
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/17/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie schôdze konkurzných veriteľov
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie P. Rádayho 8, Lučenec, IČO: 50 263 633 ako konkurzný správca úpadcu: Miroslav
Hiadlovský, nar.:29.10.1977, bytom: Rúbanisko III 2904/26, 984 03 Lučenec, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 29.06.2017 o 10:00 hod., na adrese Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, budova BBC 1 +,blok B,
na piatom poschodí v priestoroch kancelárie správcu I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Záver

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Predseda schôdze môže povoliť
účasť na schôdzi veriteľov aj úpadcovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu úpadcu alebo
zákonnému zástupcovi úpadcu. Na požiadanie predsedu schôdze sú tieto osoby povinné sa na schôdzi veriteľov
zúčastniť a odpovedať na otázky predsedu schôdze. Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad
totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z Obchodného registra nie starší ako 1 mesiac, spolu
s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie, v prípade, ak plná moc prípadne poverenie nie súčasťou správcovského spisu.
Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania schôdze
veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím schôdze veriteľov tak, aby prezentácia veriteľov mohla byť
ukončená o 09:59 hod.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
JUDr. Mária Kandalová, zástupca kancelárie

K011324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľa, a.s.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Blaško, nar. 05.05.1981, Hlavná
141/38, 059 38 Štrba (ďalej len „úpadca“), v nadväznosti na vyporiadanie BSM úpadcu, ktoré bolo vyporiadané
rozsudkom Okresného súdu Poprad o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 17C/12/2016 – 27 zo dňa 30.08.2016,
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rozsudkom Okresného súdu Poprad o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 17C/12/2016 – 27 zo dňa 30.08.2016,
právoplatným a vykonateľným dňa 05.10.2016, zverejňuje zmenu v súpise majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.:

Položka číslo 5 až 8:
Deň zaradenia majetku do oddelenej
01.06.2016
podstaty:
Dôvod
zaradenia
majetku
do nespochybniteľné zabezpečovacie právo veriteľa, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o zriadení
oddelenej podstaty:
záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy
Druh
zabezpečovacieho
práva
záložné právo
k majetku:
Poradie zabezpečovacieho práva
prvé
k majetku:
Zabezpečená pohľadávka:
58.017,69 €

5. Rodinný dom
Okres: Poprad
Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Súpisné č.: 141
Parcela č.: 292
Druh stavby: 10
Popis stavby: rodinný dom
Adresa:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
Spoluvlastnícky podiel:
1/4
Súpisová hodnota:
5.000,00 €
Poznámka:
hodnota určená odhadom správcu
Vyporiadanie BSM úpadcu rozsudkom Okresného súdu Poprad o schválení súdneho zmieru, sp.zn. 17C/12/2016-27 zo dňa
Zmena: 30.08.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.10.2016, ktorým bol úpadcovi určený spoluvlastnícky podiel k majetku o veľkosti
1/4.

6. Pozemok pod rodinným domom
Okres: Poprad
Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Parcelné č.: 292
Výmera: 162
Druh pozemku: zastavané plochy
Spôsob využitia: 15
Spoluvlastnícky podiel:
1/4
Súpisová hodnota:
2.000,00 €
Poznámka:
hodnota určená odhadom správcu
Vyporiadanie BSM úpadcu rozsudkom Okresného súdu Poprad o schválení súdneho zmieru, sp.zn. 17C/12/2016-27 zo dňa
Zmena: 30.08.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.10.2016, ktorým bol úpadcovi určený spoluvlastnícky podiel k majetku o veľkosti
1/4.

7. Pozemok
Okres: Poprad
Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Parcelné č.: 291/1
Výmera: 381
Druh pozemku: zastavané plochy
Spôsob využitia: 18
Spoluvlastnícky podiel:
1/4
Súpisová hodnota:
5.000,00 €
Poznámka:
hodnota určená odhadom správcu
Vyporiadanie BSM úpadcu rozsudkom Okresného súdu Poprad o schválení súdneho zmieru, sp.zn. 17C/12/2016-27 zo dňa
Zmena: 30.08.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.10.2016, ktorým bol úpadcovi určený spoluvlastnícky podiel k majetku o veľkosti
1/4.

8. Pozemok
Okres: Poprad
Parcelné č.: 293/2

Obec: Štrba
Výmera: 17

Kat. územie: Štrba
Druh pozemku: záhrady

Číslo LV: 3679
Spôsob využitia: 4
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Spoluvlastnícky podiel:
1/4
Súpisová hodnota:
250,00 €
Poznámka:
hodnota určená odhadom správcu
Vyporiadanie BSM úpadcu rozsudkom Okresného súdu Poprad o schválení súdneho zmieru, sp.zn. 17C/12/2016-27 zo dňa
Zmena: 30.08.2016, právoplatným a vykonateľným dňa 05.10.2016, ktorým bol úpadcovi určený spoluvlastnícky podiel k majetku o veľkosti
1/4.

V Poprade, 18.05.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca

K011325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:
00 151 653

Položka číslo 29 až 32:
Deň zaradenia majetku do oddelenej
17.05.2017
podstaty:
Dôvod
zaradenia
majetku
do nespochybniteľné zabezpečovacie právo veriteľa, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o zriadení
oddelenej podstaty:
záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátnej zmluvy
Druh
zabezpečovacieho
práva
záložné právo
k majetku:
Poradie zabezpečovacieho práva
prvé
k majetku:
Zabezpečená pohľadávka:
58.017,69 €

29. Rodinný dom
Okres: Poprad
Súpisné č.: 141
Adresa:
Spoluvlastnícky
podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Parcela č.: 292
Druh stavby: 10
Popis stavby: rodinný dom
Hlavná 141/38, 059 38 Štrba
1/4 majetok tretej osoby – Viktórie Blaškovej, rod. Kačmárikovej, nar. 24.12.1983, bytom Hlavná 141/38, Štrba,
zabezpečujúci záväzok úpadcu
5.000,00 €
hodnota určená odhadom správcu

30. Pozemok pod rodinným domom
Okres: Poprad
Parcelné č.: 292
Spoluvlastnícky
podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Výmera: 162
Druh pozemku: zastavané plochy
Spôsob využitia: 15
1/4 majetok tretej osoby – Viktórie Blaškovej, rod. Kačmárikovej, nar. 24.12.1983, bytom Hlavná 141/38, Štrba,
zabezpečujúci záväzok úpadcu
2.000,00 €
hodnota určená odhadom správcu
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31. Pozemok
Okres: Poprad
Parcelné č.: 291/1
Spoluvlastnícky
podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Výmera: 381
Druh pozemku: zastavané plochy
Spôsob využitia: 18
1/4 majetok tretej osoby – Viktórie Blaškovej, rod. Kačmárikovej, nar. 24.12.1983, bytom Hlavná 141/38, Štrba,
zabezpečujúci záväzok úpadcu
5.000,00 €
hodnota určená odhadom správcu

32. Pozemok
Okres: Poprad
Parcelné č.: 293/2
Spoluvlastnícky
podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Obec: Štrba
Kat. územie: Štrba
Číslo LV: 3679
Výmera: 17
Druh pozemku: záhrady
Spôsob využitia: 4
1/4 majetok tretej osoby – Viktórie Blaškovej, rod. Kačmárikovej, nar. 24.12.1983, bytom Hlavná 141/38, Štrba,
zabezpečujúci záväzok úpadcu
250,00 €
hodnota určená odhadom správcu

V Poprade, 18.05.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca

K011326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Holub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6811/62, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2017 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca majetku v konkurznej veci úpadcu Viliama Holuba, nar. 21.03.1984, trvale
bytom Švábska č. 6811/62, 080 01 Prešov, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do
správcovského spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho písomné výpisy, v kancelárii správcu
nachádzajúcej sa na ulici: Masarykova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 15.00 hod., po predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. čísle: 0908 377 301 alebo emailom
na adrese info@akpn.sk
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K011327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Holub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 6811/62, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2017 S1624
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Okresný súd Prešov
1K/9/2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca majetku Viliama Holuba, nar.
21.03.1984, trvale bytom Švábska č. 6811/62, 080 01 Prešov, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, spisová značka : 1K / 9 / 2017 zo dňa 27. apríla 2017 zverejnené v OV č. 86/2017 dňa
05.05.2017 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Peter Novosad, LL.M..
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Viliama Holuba, born 21.03.1984, domicile Švábska č. 6811/62, 080 01 Prešov, our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 1K / 9 / 2017 on the 27.04.2017 and promulgated in the Commercial bulletin No.
86/2017 from 18.05.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Peter
Novosad, LL.M. as the legal guardian 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 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 judical decision the day following the day after
the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the truste 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 related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied 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
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published 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.
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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 consequencce 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;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total
sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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).
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).
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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 creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K011328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955, bytom Švermova
2692/31, 069 01 Snina, podnikajúci pod
obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy a
dráhy v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1021, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 294 508
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2012 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažku všeobecnej podstaty z majetku podliehajúcemu konkurzu: 20.200,23 Eur
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 7.554,66 Eur
Poučenie správcu: Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Mikuláš Marinič, nar. 23.10.1955, bytom Švermova
2692/31, 069 01 Snina, podnikajúci pod obchodným menom Mikuláš Marinič žeriavy a dráhy v konkurze s miestom
podnikania 069 01 Snina, Staničná 1021, IČO: 14 294 508, č.k. 2K/22/2012 , týmto v Obchodnom vestníku SR
zverejňujem konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle ust. § 96 ods. 5 v spojení s § 98 k §
101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Keďže celková suma výťažku všeobecnej podstaty z majetku podliehajúcemu konkurzu predstavuje sumu
20.200,23 Eur a celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 7.554,66 Eur , výsledná
suma určená na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok veriteľov predstavuje sumu 12.645,57 Eur.
Poukazujúc na uvedené skutočnosti týmto zverejňujem konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov, a to nasledovne:
a/ uspokojujú sa všetky hore uvedené ešte neuhradené pohľadávky proti všeobecnej podstate
špecifikované v článku III. tohto rozvrhu všeobecnej podstaty
b/ veriteľ JUDr. Vladimír Šatník, advokát, Advokátska kancelária so sídlom Mierová 64/2, 066 01 Humenné,
IČO: 42 083 061– zistená prednostná pohľadávka z reštrukturalizačného konania ( § 120 ods. 4 ZKR) vo
výške 16.674,33 - uspokojuje sa vo výške 12 645,57 Eur
c/ veriteľ Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 35 942 436 –
zistená iná pohľadávka vo výške 3.868,97 Eur – neuspokojuje sa
d/ veriteľ Ing. Vlastimil Durkot – PROFIMONTCRANE, miestom podnikania 06601 Humenné, Osloboditeľov
114, IČO: 17138337 - zistená iná pohľadávka vo výške 203,35 Eur - neuspokojuje sa
e/ veriteľ Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 35 531 088 - zistená iná
pohľadávka vo výške 300,- Eur - neuspokojuje sa
f/ veriteľ Janák, spol. s r.o, so sídlom Kpt. Nálepku 70/4, Snina 069 01, IČO: 36 482 501 - zistená iná
pohľadávka vo výške 17.095,04 Eur - neuspokojuje sa
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g/ veriteľ JS-CONT, s.r.o. so sídlom (predtým Mierová 64/2,Humenné 066 01) Záhradnícka 752/95, Bratislava
- mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 35 901 519 - zistená iná pohľadávka vo výške 4.600,37 Eur neuspokojuje sa
h/ veriteľ Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO: 00 492 531 - zistená iná
pohľadávka vo výške 260,53 Eur - neuspokojuje sa
i/ veriteľ Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, IČO: 00 323 560 - zistená iná pohľadávka vo výške
6.635,93 Eur - neuspokojuje sa
j/ veriteľ MEWA Textil-Service SR s.r.o., so sídlom Varšavská 29, Bratislava 831 02, IČO: 35 850 647 zistená iná pohľadávka vo výške 136,75 Eur - neuspokojuje sa
k/ veriteľ M.O.R.-faktoring, s.r.o., so sídlom Železničiarska 6, Hanušovce nad Topľou 094 31, IČO: 36 043 974
- zistená pohľadávka vo výške 14.024,25 Eur - neuspokojuje sa
l/ veriteľ Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO: 47232480
pohľadávka vo výške 664,94 Eur - neuspokojuje sa

- zistená iná

m/ veriteľ Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Trnavská cesta 82, Bratislava 29 826 58, IČO: 36
062 235 - zistená iná pohľadávka vo výške 20.847,12 Eur - neuspokojuje sa
n/ veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 zistená iná pohľadávka vo výške 12.555,32 Eur - neuspokojuje sa
o/ veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Prešov , Hviezdoslavova 7, Prešov - zistená iná pohľadávka
vo výške 202 439,35 Eur - neuspokojuje sa
p/ veriteľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11, IČO: 35 815 256,
zistená iná pohľadávka vo výške 1740,99 Eur - neuspokojuje sa
r/ veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave- zistená iná pohľadávka vo výške 92.189,12 Eur neuspokojuje sa
s/ veriteľ UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom ( predtým Plynárenská 7/A, Bratislava 814 16) Šancová
1/A, Bratislava 814 99, IČO: 35 730 978 - zistená iná pohľadávka vo výške 4.869,34 Eur - neuspokojuje sa
t/ veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom (predtým Mamateyova 17, Bratislava 850 05)
Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874 - zistená iná pohľadávka vo
výške 17.926,41 Eur - neuspokojuje sa
u/ veriteľ Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 36 599 361 zistená iná pohľadávka vo výške 3.883,40 Eur - neuspokojuje sa
v/ veriteľ (predtým Východoslovenská energetika a.s.) Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom
Mlynská 31, Košice 042 91, IČO: 36 211 222 - zistená iná pohľadávka vo výške 803,31 Eur - neuspokojuje
sa
x/ veriteľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, Košice 042 48, IČO:
36 570 460 - zistená iná pohľadávka vo výške 749,53 Eur - neuspokojuje sa
y/ veriteľ Ľubomír Froľo E L E K T R O S L U Ž B Y, miestom podnikania 06601 Jasenov 43, IČO: 34571191 zistená iná pohľadávka vo výške 201,80 Eur - neuspokojuje sa
z/ veriteľ CWS – boco Slovensko, s.r.o., so sídlom Bojnická 10, Bratislava 831 04, IČO: 31 411 045 - zistená
iná pohľadávka vo výške 1.005,33 Eur - neuspokojuje sa
za/ veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
- zistená iná pohľadávka vo výške 733,40 Eur - neuspokojuje sa
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zb/ veriteľ Zuzana Valachová - zistená podmienená pohľadávka vo výške 54.234,57 Eur - neuspokojuje sa
zc/ veriteľ Ing. Vlastimil Durkot – PROFIMONTCRANE, miestom podnikania 06601 Humenné, Osloboditeľov
114, IČO: 17138337 - zistená iná pohľadávka vo výške 68.781,57 Eur - neuspokojuje sa
zd/ veriteľ MERCOR, s.r.o., so sídlom Učňovská 10, Košice 040 15, IČO: 36 194 441- zistená iná pohľadávka
vo výške 22.827,47 Eur - neuspokojuje sa
ze/ veriteľ Easi UpLifts (Europe), s.r.o., so sídlom Južná trieda 123A, Košice 040 01, IČO: 36 592 404 zistená iná pohľadávka vo výške 8.563,53 Eur - neuspokojuje sa
zf/ veriteľ AGROFINAL, spol. s r.o., so sídlom Mierová 24/2166, Hlohovec 920 01, IČO: 00 589 420- zistená
iná pohľadávka vo výške 475,10 Eur - neuspokojuje sa
zg/ veriteľ SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11, IČO: 35 910 739 - zistená
iná pohľadávka vo výške 26.889,44 Eur - neuspokojuje sa
Zároveň poúčam nezabezpečených veriteľov, že v zmysle § 101 ZKR môžu v lehote 20 dní od zverejnenia
tohto návrhu podať odôvodnené námietky proti predmetnému konečnému rozvrhu. V prípade ak veritelia majú
záujem nahliadnuť do správcovského spisu, nahliadnutie musia nahlásiť telefonicky resp. emailom aspoň jeden deň
vopred.

K011329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEMOS, spol.s.r.o. Prešov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 48, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 686 320
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016/S 751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku.
Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 4K/8/2016 zo dňa 22.06.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č.124/2016 dňa 28.06.2016 súd ustanovil do funkcie správcu dlžníka SEMOS, spol. s.r.o. Prešov, so
sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31686320, JUDr. Michala Jakubeka, M.R. Štefánika 2673/212/ A,
09301 Vranov nad Topľou , značka správcu S 751.
V súlade s § 76 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení /ďalej len ZKR/ v spojení s
§ 38 a 39 vyhl.č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR dopĺňam súpis oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Jozef Pribula, nar.15.01.1968, Rožkovany 176,082 71 Lipany o novú
súpisovú zložku majetku úpadcu nasledovne:
Pohľadávky:

P.č. Dlžník Meno a priezvisko/názov

Dátum narodenia/IČO

Celková suma

Súpisová hodnota

Mena

27.02.1965

29 890,90

29 890,90

EUR

Bydlisko/sídlo
Právny dôvod
47.

Peter Štofanko
Mirka Nešpora 32, 080 01 Prešov

Vydaná faktúra číslo 250253 zo dňa 03.09.2015, splatná dňa 20.09.2015
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Vo Vranove nad Topľou dňa 18.05.2017
JUDr. Michal Jakubek, správca

K011330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
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 FLEXOGRAFIK s.r.o. v konkurze, so sídlom
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 3259/P, 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 Všeobecná úverová banka, a.s.

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s.

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok
proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

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

K011331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
30K/41/2015
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Marek Radačovský, správca so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu
FUSTA s.r.o. v konkurze so sídlom Popradská 68, Košice, IČO: 36 604 933, týmto v zmysle §96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. V súlade s ust. § 96
ods. 2 a § ZKR správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, Bratislava, IČO: 31 341 438.
Poučenie podľa ust. § 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať po predchádzajúcej
dohode v úradných hodinách v kancelárii správcu.
V Košiciach, 15.05.2017
JUDr. Marek Radačovský, správca

K011332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Romančák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhovište 101, 072 04 Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Alžbetina 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30k/12/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/12/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 30K/12/2016-84 zo dňa 16.6.2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžnika Marcel Romančák a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Janu Závodskú, zapísanú v zozname
správcov pod č. S737.
Správca dlžnika: Marcel Romančák nar. 28.03.1978, bytom Trhovište 101, 072 04 Trhovište, podľa § 101
ods. 1,2 ZKR zostavil návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý zverejňuje v OV a doručí zástupcovi veriteľov:
Roľnícke družstvo Trhovište.
V konkurznej veci dlžnika som po ustanovení do funkcie správcu dňa 24.06.2016 preštudovala spis konkurzného
súdu. Zisťovala som majetok dlžníka prostredníctvom dožiadaní ako aj vysvetlení dlžnika, ktoré poskytol v rámci
súčinnosti. Oznam o možnosti nahliadať do správcovského spisu som zverejnila v OV č. 122/2016. Pre potreby
konkurzu som založila vo VÚB a.s. účet, oznam o čísle účtu pre potreby popierania pohľadávok som zverejnila v OV
č. 157/2016. Oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov som zverejnila v OV č. 122/2016 a oznam o zmene termínu
tejto schôdze v OV č. 126/2016.
Prijímala som prihlášky veriteľov a zapisovala ich do zoznamu prihlášok pohľadávok. Potvrdzovala som ich prijatie
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Prijímala som prihlášky veriteľov a zapisovala ich do zoznamu prihlášok pohľadávok. Potvrdzovala som ich prijatie
a zápis do zoznamu na žiadosť veriteľov. Jedna prihláška bola doručená po základnej prihlasovacej lehote, túto
som zapísala do zoznamu a oznam o zápise zverejnila v obchodnom vestníku, OV č. 223/2016. Konkurznému
súdu som predložila zoznam prihlásených pohľadávok spolu s evidenčnou pomôckou. Do konkurzu si prihlásili
pohľadávky spolu štyria veritelia, žiaden veriteľ neprihlásil pohľadávku s oddeleným uspokojením.
Prvá schôdza veriteľov sa konala 23.09.2017. Na nej bol zvolený zástupca veriteľov, ktorý vykonáva pôsobnosť
príslušného orgánu podľa § 107 ods. 2 ZKR. Po prvej schôdzi veriteľov som pristúpila k speňaženiu majetku dlžnika
zapísaného v súpise majetku, ktorý tvoril všeobecnú podstatu, a bol zverejnený v OV č. 145/2016. Keďže súpis
zahrňal nehnuteľný majetok dlžnika, v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov som zabezpečila jeho
znalecké ohodnotenie. Speňaženie majetku bolo vykonané v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov zo
dňa 24.10.2017 postupom podľa § 93 ods. 1 ZKR. Príjem do podstaty zo speňaženia majetku je 18 000,- €.
V priebehu konkurzu som skúmala možnosť odporovať právnym úkonom dlžnika. Takúto možnosť som nezistila.
Dlžnik bol počas celého konkurzu v zamestnaneckom pomere. Jeho zamestnávateľ mu na základe mojej žiadosti
vykonával zrážky zo mzdy v zákonnom rozsahu a poukazoval na účet ktorý som zriadila pre potreby konkurzu.
Majetok dlžnika, ktorý bol zahrnutý do všeobecnej podstaty teda predstavujú aj finančné prostriedky získané zo
mzdy dlžnika, ktoré na účet dlžnika pravidelne uhrádzal jeho zamestnávateľ.
Do konkurzného konania si žiaden veriteľ neprihlásil pohľadávku proti podstate. Tieto tvoria len pohľadávky ktoré
vznikli v súvislosti s vedením konkurzu, ktorých zoznam bol zostavený a oznam o tomto úkone bol zverejnený v OV
č. 67/2017.
Majetok úpadcu tvoril všeobecnú podstatu, ktorá pozostávala z nehnuteľností a finančných prostriedkov zo zrážok
zo mzdy dlžníka a nespotrebovaného preddavku.
Finančný prehľad príjmov a výdavkov:
Príjmy:
Počiatočný stav na účte a v pokladni: 0,00 € (na účte, pokladňa 0,00€)
Príjem zo speňaženia: 18 000,- €
Príjem zo zrážok zo mzdy dlžnika: 751,80 €
Nespotrebovaná časť preddavku: 663,88 €
Príjmy spolu: 19 415,68 €

Výdavky:
Znalecký posudok: 301 €
Poštovné: 32,55 €
Notársky poplatok: 37,96 €
Náklady na zriadenie účtu: 20,-€
Cestovné náklady: 29,55 €
Kancelárske potreby: 14,20 €
Bankové poplatky: 102, €
Paušálna náhrada
podľa § 24b písm. d) Vyhl. č. 665/2005 Z.z.: 700,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účtovné a administratívne práce: 150,00 €
Rezerva na výdavky do zrušenia konkurzu: 40,00€
Výdavky na vedenie konkurzu spolu : 1 427,26 €
Paušálna odmena správcu do prvej schôdze: 796,65 €
Odmena správcu z výťažku: 2 796,87€ vrátane DPH
Súdny poplatok za konkurzné konanie: 225,01 €
Výdavky spolu: 5 245,79 €

Všeobecná podstata:
Peňažné prostriedky vo výške: 1 415,68 €
Výťažok zo všeobecnej podstaty: 18 000,- €
Čistý výťažok zo všeobecnej podstaty (príjmy – výdavky) 14 169,89 €
Z uvedeného je zrejmé, že po úhrade všetkých výdavkov na vedenie konkurzu, vrátane odmeny správcu
a súdneho poplatku na pomerné uspokojenie prihlásených pohľadávok do konkurzného konania ostane
suma 14 169,89 €. Prihlásené pohľadávky veriteľov budú uspokojené pomerne takto:

1. POHOTOVOSŤ s.r.o.

201,21 €

2. Roľnícke družstvo Trhovište

410,93 €

3. EOS KSI Slovensko s.r.o.

12 905,93 €

4. PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.

651,82 €

Poučenie: veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu výťažku a jeho príloh nahliadnuť v kancelárii správcu:
Slovenskej jednoty 8, Košice v pracovných dňoch, v úradných hodinách od 7.30 hod.do 13.30 hod. Nezabezpečení
veritelia v lehote 20dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v obchodnom vestníku môžu
požiadať zástupcu veriteľov, aby návrh konečného rozvrhu výťažku neschválil a podal odôvodnené námietky.
Zástupca veirteľov v lehote 25 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku ak nepodá odôvodnené
námietky, doručí správcovi oznámenie o schválení alebo neschválení konečného rozvrhu výťažku.
V Košiciach dňa 18.05.2017
JUDr. Jana Závodská, správca
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K011333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Lešinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 40, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2015 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/19/2015 zo dňa 9. júna 2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 113/2015 dňa 16. júna 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Martin Lešinský, bytom Moravská 40, 040 01 Košice, narodený 27. júna 1980 (ďalej len „úpadca“) (ďalej len
„uznesenie“). Predmetným uznesením zároveň ustanovil za správcu majetku úpadcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie správcu Štúrová 27, 040 01 Košice, značka správcu S1747.
V súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem doplnenie súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu:
Typ súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota
V zmysle § 72 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. - zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou
za mesiac február 2017

709,82 Eur

za mesiac marec 2017

604,82 Eur

za mesiac apríl 2017

711,82 Eur

V Košiciach,dňa 18.5.2017
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca
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