Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

K011334
Spisová značka: 8K/61/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa - Ing. Róbert Janeček, Osuského 1651/32, 851 03
Bratislava, likvidátor spoločnosti : LoVen special products Slovakia s. r. o., v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 04
Bratislava, IČO: 35 962 968, uznesením č. k. 8K/61/2016 - 109 zo dňa 11.04.2017, zastavil pre nedostatok majetku
konkurzné konanie voči dlžníkovi: LoVen special products Slovakia s. r. o., v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 04
Bratislava, IČO: 35 962 968. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011335
Spisová značka: 2K/32/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Beáta Turzová, nar. 11.03.1957,
bytom Lotyšská 5180/12, 821 05 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kanc.
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 31, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kanc. Zahradnícka 36, 821 08Bratislava, zn. správcu: S 31,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011336
Spisová značka: 8K/17/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO:
31 361 374 uznesením č.k. 8K/17/2014 - 339 zo dňa 27.03.2017, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: MäsKo, a. s., so sídlom Košická 49, 820 06 Bratislava, IČO: 31 361 374.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011337
Spisová značka: 2K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Veronika Lengyelová, nar.
29.01.1979, bytom Riazanská 681/56, 831 03 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková,
so sídlom kanc. Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1799.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, so sídlom kanc.
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S 1799, preddavok vo výške 1659,70 € vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 209/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)

Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011338
Spisová značka: 3K/33/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zákaznícky servis s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 46 193 987, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Zákaznícky
servis s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 46 193 987, o určení odmeny a náhrady
preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.11.2016, č. k. 3K/33/2016-113 vo výroku tak, že
druhá časť výroku bude znieť:
„Súd vracia zložiteľovi preddavku: Zákaznícky servis s. r. o. v likvidácii, so sídlom Sartorisova 10, 821
08 Bratislava, IČO: 46 193 987 vo výške 1018,76 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 143/2013
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.“
V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.11.2016, č. k. 3K/33/2016-113
nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, a to
písomne, v dvoch vyhotoveniach.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami, tak aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov s prílohami, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011339
Spisová značka: 2K/41/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Kujovič, nar.
26.09.1962, bytom Jána Smreka 12, 841 08 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 48 182 966 zn. správcu: S1784, o
návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie
Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 48 182 966 zn. správcu: S1784, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do
konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011340
Spisová značka: 8K/22/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Daňový úrad, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ROTOM EX, s. r. o., so sídlom Prievozská 38, 821
05 Bratislava, IČO: 35 720 301, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
I.
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Eduard Veterník so sídlom kancelárie Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava, zn. správcu: S 128, odmenu vo výške 663,88 Eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške
204,94 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 58/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
II.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: Daňový úrad, so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava,
nespotrebovanú časť preddavku vo výške 790,88 Eur, vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg. 58/2016
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( §127 č. 160/2015 Z.
z. Civilný sporový poriadok) 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 17.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011341
Spisová značka: 8K/31/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Bau3Mex a.s., so sídlom
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903 , správcom ktorého je: Insolvency k. s., so sídlom kanc.
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1639.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : Insolvency k. s., so sídlom kanc. Gagarinova 10A,
821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1639, preddavok vo výške 1659,70 Eur vedeného pod položkou denníka D 19, pol.
reg. 138/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

K011342
Spisová značka: 8K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973,
bytom Považana 2, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kanc. Vajnorská 8/A, 831
04 Bratislava, zn. správcu: S 310.
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kanc. Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 310, odmenu vo výške 389,98 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 252/2016.
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : JUDr. Karol Kovár, so sídlom kanc. Vajnorská
8/A, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 310, preddavok vo výške 273,90 Eur vedeného pod položkou denníka D 19,
pol. reg. 252/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011343
Spisová značka: 8K/69/2016

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci navrhovateľa- NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129
981, uznesením č. k. 8K/69/2016 - 97 zo dňa 07.04.2017, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie voči
dlžníkovi: NET24 s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 129 981. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
12.05.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011344
Spisová značka: 8K/48/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV, s
miestom podnikania 900 63 Jakubov č. 475, IČO: 32 642 890, o návrhu správcu na uloženie povinnosti: Ing. Mário
Šimek, 900 63 Jakubov č. 475, na poskytnutie súčinnosti,
rozhodol
I.
Súd vyzýva: Ing. Mário Šimek, 900 63 Jakubov č. 475, ako úpadcu:, na poskytnutie požadovanej súčinnosti
správcovi: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S
1433, v rozsahu vyplývajúcom zo žiadosti o poskytnutie súčinnosti zo dňa 20.12.2016, a to do 7 dní od doručenia
tejto výzvy (výzva sa v súlade s § 199 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)) považuje za doručenú zverejnením v
Obchodnom vestníku).
II.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Súd poučuje : Ing. Mário Šimek, 900 63 Jakubov č. 475 ako úpadcu, že v prípade neposkytnutia súčinnosti správcovi:
Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1433, má
súd v súlade s § 74 ods. 4 a 5 ZKR) možnosť nariadiť jeho predvedenie na súd alebo možnosť uložiť mu pokutu až
do výšky 165 000 €.
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 15.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011345
Spisová značka: 8K/23/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Peter Gráf, nar. 01.10.1982, bytom Bradáčová 1683/1, 851 02
Bratislava uznesením č.k. 8K/23/2015-89 zo dňa 17.03.2017, pre nedostatok majetku zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu: Peter Gráf, nar. 01.10.1982, bytom Bradáčová 1683/1, 851 02 Bratislava. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.04.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011346
Spisová značka: 8K/36/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: E.M. Ekonóm, s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Vajnory 12190, 831
07 Bratislava, IČO: 31 366 261 uznesením č.k. 8K/35/2015-141 zo dňa 13.03.2017, zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu: E.M. Ekonóm, s.r.o. "v likvidácii" so sídlom Vajnory 12190, 831 07 Bratislava, IČO: 31 366 261.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011347
Spisová značka: 2K/36/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Ľuboš Janák, nar.
17.05.1962, bytom Lotyšská Obchodná 29, 811 06 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Róbert Podhorský, so
sídlom kanc. Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1508.
rozhodol
Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: : Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom kanc. Hraničná 12, 821 05
Bratislava, zn. správcu: S 1508, preddavok vo výške 663,88 Eur vedeného pod položkou denníka D 19, pol. reg.
221/2016 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

K011348
Spisová značka: 37K/4/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom Bajkalská
21/A, 821 01 Bratislava, ako likvidátor spoločnosti: STRANS, spol., s.r.o. v likvidácii, so sídlom Továrenská 38, 900
61 Gajary, IČO: 34 144 242, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: STRANS, spol., s.r.o. v likvidácii,
so sídlom Továrenská 38, 900 61 Gajary, IČO: 34 144 242
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: STRANS, spol., s.r.o. v likvidácii, so sídlom Továrenská 38, 900 61 Gajary, IČO: 34 144
242, predbežného správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina
Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, značka správcu S1169.
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.
Okresný súd Bratislava I dňa 17.5.2017
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011349
Spisová značka: 2K/56/2013

Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: A.K.K. Stavebná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831
02 Bratislava, IČO: 36 780 391 uznesením č.k. 2K/56/2013-211 zo dňa 29.03.2017, pre nedostatok majetku zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: A.K.K. Stavebná spoločnosť, s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831 02
Bratislava, IČO: 36 780 391. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.04.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K011350
Spisová značka: 2K/91/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19.
07. 1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36, IČO: 41 285 450, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Kristián
Gregor, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 54, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Kristiánovi Gregorovi, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 54 paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

6

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011351
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
1977, bytom 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, takto
rozhodol

Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10.

O d v o l á v a Ing. Jozefa Oravca, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, z funkcie
správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011352
Spisová značka: 2K/68/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Jozef Mackovič, nar. 03. 03.
1976, bytom Tajov 200, 976 34 Tajov, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Evu Chromčíkovú, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Bottu 2098/30, z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011353
Spisová značka: 2K/83/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORTUS s.r.o., so sídlom
974 01 Banská Bystrica, Uľanská cesta 4, IČO: 36 038 105, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I. Solutions
k.s., so sídlom kancelárie,
974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, o určenie odmeny a úhradu preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
P r i z n á v a T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20 paušálnu odmenu v
sume 663,88 eura a úhradu preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone predbežnej správy v sume 253,55 eura.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vyplatiť T.R.I. Solutions k.s., so sídlom
kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20 na účet č. IBAN: SK82 1100 0000 0029 4702 4995 odmenu a
úhradu preukázaných výdavkov v sume 917,43 eura
z preddavku evidovaného pod položkou D19,
položka registra 155, rok 2016, číslo účtovného dokladu 5. XI. 2016 do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
U p r a v u j e učtáreň tunajšieho súdu vyplatiť k rukám správcu zvyšnú časť preddavku v sume 742,27 eura,
evidovanú pod položkou D19, položka registra 155, rok 2016, číslo účtovného dokladu 5. XI. 2016 do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia
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 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, ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011354
Spisová značka: 2OdK/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ingrid Bachárovej, nar. 05. 12. 1975, trvale
bytom K. Kuzmanyho 2048/4, 984 01 Lučenec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.05.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011355
Spisová značka: 31K/57/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Skalošová, narodená: 27.06.1963
trvale bytom: Študentská 11, 040 01 Košice, o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1185 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 2.323,88 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 2.323,88
EUR evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka č. D18 - 138/2013 a pod položkou denníka č. D18 139/2013 k rukám správcu podstaty, JUDr. Soňa Géciová, so sídlom kancelárie: Štúrova 44, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1185, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011356
Spisová značka: 31K/35/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAXPRODUKT s. r. o., so
sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803, o odvolaní 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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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MAXPRODUKT s. r. o., so
sídlom: Kmeťova 21, 040 01 Košice, IČO: 44 831 803, o odvolaní správcu takto
rozhodol
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1747.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 27. júna 2017 o 13.15 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1747 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011357
Spisová značka: 31K/71/2011
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Marián Zuček, narodený:
16.05.1958, trvale bytom: Budapeštianska č. 16, 040 13 Košice, o odvolaní správcu takto
rozhodol

Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1747.
Zvoláva schôdzu veriteľov na deň 27. júna 2017 o 09.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie: Štúrova 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1747 u k l a d á
p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na
základe rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a
poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 18.5.2017
JUDr. Július Tóth,
K011358
Spisová značka: 26K/20/2010
OZNAM
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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OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Igor Adamčik, nar. 09.03.1961, trvale bytom Abovská 67, 040 17 Košice
uznesením sp. zn. 26K/20/2010-463 zo dňa 04.04.2017 zrušil konkurz na majetok dlžníka po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011359
Spisová značka: 9K/30/2007
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Mariana Venglovičová, nar. 05.05.1967, bytom
Buzulucká 13, 040 22 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I.
O d d l ž u j e dlžníka: Mariana Venglovičová, nar. 05.05.1967, bytom Buzulucká 13, 040 22
Košice, od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 15.02.2008 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na
jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. ( § 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. (§ 166f ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel
vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. (§ 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 18.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K011360
Spisová značka: 26K/71/2014

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Karin Tkáčová-Sadová, rod. Toporčáková, nar. 14.08.1974, bytom
Milosrdenstva 461/8, 040 01 Košice - Juh uznesením sp. zn. 26K/71/2014-133 zo dňa 03.04.2017 zrušil konkurz na
majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011361
Spisová značka: 26K/65/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Pavol Jabrik, nar. 17.12.1978, bytom Veľké Trakany 119, 076 42 Veľké
Trakany uznesením sp. zn. 26K/65/2016-380 zo dňa 05.04.2017 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre
nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K011362
Spisová značka: 26K/7/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kristína Rusinová, narodená: 09.07.1964,
trvale bytom: Slanská Huta 68, 044 17 Slanská Huta, práv. zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1,
040 04 Košice o návrhu správcu úpadcu: LawService Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice,
značka správcu: S1731 na uloženie záväzného pokynu v rámci pôsobnosti príslušného orgánu takto
rozhodol
Udeľuje súhlas správcovi podstaty: LawService Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 8, 040 01 Košice,
značka správcu: S1731 na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetnom bude osobné motorové vozidlo továrenskej
značky KIA RIO DE/M111/511A, EČV: KS913DO, VIN: KNEDE241276267592, rok výroby: 2007, s víťazom
verejného ponukového konania: Tomáš Dadej, narodený 19.01.1990, trvale bytom Chmeľovec 28, 082 12 Kapušany
za kúpnu cenu 2.310,- EUR.
Správca je oprávnený vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k osobnému
motorovému vozidlu továrenskej značky KIA RIO DE/M111/511A, EČV: KS913DO, VIN: KNEDE241276267592, rok
výroby: 2007 na víťaza verejného ponukového konania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011363
Spisová značka: 26K/57/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HaRT spol. s r. o. /resp. s.r.o./, so sídlom
Hrnčiarska 12, 040 01 Košice, IČO: 31 648 568, právne zastúpená: JUDr. Jozef Vaško, advokát, Szakkayho 1,
Košice o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Jana Koľveková so sídlom kancelárie Werferova 1,
040 11 Košice, zn. správcu: S1354, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 22.09.2016 položka denníka D19 - 218/2016 správcovi podstaty: JUDr. Jana
spravodlivosti
republiky
podľa
č. 200/2011
o Obchodnom
vestníku
Koľveková soVydáva
sídlomMinisterstvo
kancelárie
WerferovaSlovenskej
1, 040 11
Košice,
zn.zákona
správcu:
S1354 Z.
naz.účet
IBAN: SK37
0200 0000
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
0037 5521 9354, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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040 11 Košice, zn. správcu: S1354, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 659,70 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 22.09.2016 položka denníka D19 - 218/2016 správcovi podstaty: JUDr. Jana
Koľveková so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354 na účet IBAN: SK37 0200 0000
0037 5521 9354, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011364
Spisová značka: 31K/17/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : ISTROMONT, s.r.o., IČO: 34 111 387, so sídlom
Rozmarínová ul. č. 4, 934 01 Levice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ISTROMONT, s.r.o., IČO: 34 111
387, so sídlom Rozmarínová ul. č. 4, 934 01 Levice, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: ISTROMONT, s.r.o., IČO: 34 111 387, so sídlom Rozmarínova ul. č. 4, 934 01 Levice,
predbežného správcu: Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu:
S1351.
II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
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 17.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K011365
Spisová značka: 31K/24/2012
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Nemocnica Topoľčany, n.o. v
konkurze, IČO: 37 971 981, so sídlom Pavlovova 17,955 01 Topoľčany, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so
sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a Mgr. Miloša Ágga, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.5.2017
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011366
Spisová značka: 1K/59/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Sokol, nar.
14.07.1974, bytom Jiráskova 175/3, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Jozef Jaroščák ml., so sídlom
kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011367
Spisová značka: 1R/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so
sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12, IČO: 36 729 680, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, o návrhu dlžníka
na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, Humenné
066 12, IČO: 36 729 680 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 26.04.2017, ktorý je prílohou tohto
uznesenia,
končí reštrukturalizáciu dlžníka Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Chemlonská 1, Humenné 066 12,
IČO: 36 729 680.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 17.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011368
Spisová značka: 1K/83/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Rastislav Šafranko, nar.
23.02.1978, bytom Arm. gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so
sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Michala
Jakubeka, so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou, nevyčerpanú časť preddavku
vo výške 663,88 EUR zloženého dňa 04.12.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného
správcu položka 162/2015 ( 14/12-15 ).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.

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 uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 18.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011369
Spisová značka: 1K/57/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Rumida, s.r.o. v konkurze, Dukelská 41,
087 01 Giraltovce, IČO: 36 459 992, správcom ktorého je JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusová
125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusová 125, 093 01 Vranov nad Topľou z funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011370
Spisová značka: 1K/51/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Faťun, nar. 26.01.1979,
bytom Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 správcom ktorého je: Mgr. Ing. Vladimír Ledecký,
so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu Pavol Faťun, nar. 26.01.1979, bytom
Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Faťun - P-mont, s miestom
podnikania Moyzesova 2811/15, 058 01 Poprad, IČO: 41 012 747 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 34/2017
dňa 17.02.2017 pod K003629.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 18.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011371
Spisová značka: 40NcKR/2/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 40NcKR/2/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Marian Síkora, nar. 22.02.1967, bydliskom Šoltésovej 1656/158, Považská

Bystrica
nariaďuje pojednávanie
na deň 04.07.2017 o 9:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
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okolnosťami,
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uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 18.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011372
Spisová značka: 22K/10/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/10/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

SR - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22

911 33 Trenčín
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
Košovská cesta 11B
971 01 Prievidza
IČO 36 707 376

UNISTAV Bojnice spol. s r.o.

nariaďuje pojednávanie
na deň 05.06.2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 117, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Podľa § a183
ods. a1 doplnení
CSP pojednávanie
sa môže
odročiť
len zsídle:
dôležitých
dôvodov. Pojednávanie
o zmene
niektorých zákonov
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk

môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
17 aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať,

Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
Obchodný vestník 98/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 24.05.2017
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K011373
Spisová značka: 22K/10/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku : 22K/10/2016
Vo veci
navrhovateľa

SR - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22

911 33 Trenčín
proti dlžníkovi
UNISTAV Bojnice spol. s r.o.
Košovská cesta 11B
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
971 01 Prievidza
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
IČO 36 707 376
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navrhovateľa
911 33 Trenčín
Obchodný
vestník 98/2017
proti dlžníkovi
Košovská cesta 11B
971 01 Prievidza
IČO 36 707 376

SR - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

UNISTAV Bojnice spol. s r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje sa pojednávanie
na deň 05.06.2017 o 09:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 117, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka UNISTAV
Bojnice spol. s r.o. a to
veriteľ č. 1: SR - Daňový úrad
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Trenčín dňa 17.5.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K011374
Spisová značka: 29K/60/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Radoslav Hornáček, nar. 13.06.1982,
trvale bytom 916 12 Lubina 176, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom
kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku 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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konkurzu
na majetok úpadcu Radoslav Hornáček,
nar. 13.06.1982,
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
24.05.2017
trvale bytom 916 12 Lubina 176, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom
kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1562, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Radoslav Hornáček, nar. 13.06.1982, trvale bytom 916 12 Lubina 176 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
odvolateľdomáha (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.
Okresný súd Trenčín dňa 18.5.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K011375
Spisová značka: 38R/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA s miestom
podnikania 913 22 Trenčianske Jastrabie 479, IČO 37385755, ktorého správcom je Mgr. Barbora Koncová so sídlom
kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, zapísaná v zozname správcov pod značkou S1792, o návrhu dlžníka
na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I. Reštrukturalizačný plán dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA s miestom podnikania 913 22 Trenčianske
Jastrabie 479, IČO 37 385 755, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 02.05.2017, a ktorý je prílohou tohto
uznesenia, sa potvrdzuje.
II. Reštrukturalizácia dlžníka Miroslava Adamcová - MANDA s miestom podnikania 913 22 Trenčianske Jastrabie
479, IČO 37 385 755, povolená uznesením tohto súdu č. k. 38R/5/2016-98 zo dňa 07.11.2016 s účinkami zverejnenia
ku dňu 15.11.2016, sa končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Trenčín dňa 18.5.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011376
Spisová značka: 36K/9/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oto Hodáň, nar.
03.08.1962, Kukučínova 3030/8, 908 51 Holíč, zast. JUDr. Jarmilou Milatovou, advokátkou, Metodova č. 7, 821 08
Bratislava, správcom majetku ktorého je Mgr. Eva Timár Myjavcová, so sídlom kancelárie: P. Pazmáňa 915/9, 927 01
Šaľa, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: BEGRAM s.r.o., IČO: 36 345 768, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava na jeho vstup do konania, takto
rozhodol

Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: BEGRAM s.r.o., IČO: 36 345 768, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava, namiesto pôvodného veriteľa: CASTIS invest a.s., IČO: 35 969 245, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 348 044,81 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 5.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 24.05.2017
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: BEGRAM s.r.o., IČO: 36 345 768, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava, namiesto pôvodného veriteľa: CASTIS invest a.s., IČO: 35 969 245, so sídlom Družstevná 2, 831 04
Bratislava v rozsahu pohľadávok v celkovej výške 348 044,81 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.5.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011377
Spisová značka: 36K/24/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Pokovič, nar. 08.04.1974, bytom
Nádražná 38, 909 01 Skalica, správcom ktorého je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilistovská 13, 931 01
Šamorín, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard
Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 90,
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713, právny zástupca: Advokátska
kancelária JUDr. Marek Czompoly, s.r.o., so sídlom Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard
Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 90,
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713, namiesto pôvodného veriteľa
CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 v rozsahu pohľadávok v
celkovej výške 5 783,22 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 11.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.5.2017
JUDr. Martin Smolko, sudca
K011378
Spisová značka: 36K/2/2014

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 v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Okresný súd Trnava v právnej veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaedDr. Zita Michalková, nar. 01.04.1968, bytom 922 08 Veselé č. 217,
správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01 Šamorín, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávok: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009
Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 90, konajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so
sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713, právny zástupca: Advokátska kancelária JUDr. Marek
Czompoly, s.r.o., so sídlom Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard
Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 90,
konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08, IČO: 47 258 713, namiesto pôvodného veriteľa
CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783 v rozsahu pohľadávok v
celkovej výške 1 586,12 eur, zapísanej v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh,
súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.5.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011379
Spisová značka: 36K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Cholevová, narodená
14.12.1970, trvale bytom Rosuchov 521, 919 05 Trstín, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s. so sídlom
kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 47 817 003, o žiadosti predchádzajúceho správcu o priznanie
paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, paušálnu odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.5.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K011380
Spisová značka: 3K/6/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Cabada, nar. 2.7. 1985, bytom
011 31 Žilina, korešpondenčná adresa: Limbová 3059/24, 010 07 Žilina, uznesením 3K/6/2015-161 zo dňa 13.4.
2017 zrušil konkurz
po splneníspravodlivosti
konečnéhoSlovenskej
rozvrhu výťažku.
Uznesenie
nadobudlo
2017.
Vydáva Ministerstvo
republiky podľa
zákona č.
200/2011 Z.právoplatnosť
z. o Obchodnom9.5.
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Juraj Cabada, nar. 2.7. 1985, bytom
011 31 Žilina, korešpondenčná adresa: Limbová 3059/24, 010 07 Žilina, uznesením 3K/6/2015-161 zo dňa 13.4.
2017 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 9.5. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 18.5.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K011381
Spisová značka: 1NcKR/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci povoleného oddlženia dlžníčky: Mgr. Andrea Opltová, nar. 7.10.1973, bytom
Severná 154/10, 029 01 Námestovo, takto
rozhodol
Dlžníčku Mgr. Andreu Opltovú, nar. 7.10.1973, bytom Severná 154/10, 029 01 Námestovo oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011382
Spisová značka: 3K/15/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: MUDr. Viera Borščová, nar.
11.10.1947, bytom 9. mája 256/48, 038 51 Turčianska Štiavnička, správkyňou ktorého je: Ing. Elena Fioleková, so
sídlom kancelárie Mudroňova 43, 036 01 Martin, v časti o návrhu správkyne na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011383
Spisová značka: 3K/26/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Židek PETEX, s miestom
podnikania 013 53 Petrovice 471, IČO: 33 367 817, správcom ktorého je: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
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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Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K011384
Spisová značka: 5K/22/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Mrázik, nar. 12.11.1976,
trvale bytom Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička nad Váhom, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o pokračovaní v konaní s právnym nástupcom
prihláseného veriteľa - CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35787783 (vymazaný z
obchodného registra dňa 22.08.2016), takto

rozhodol
V konaní sa p o k r a č u j e s právnym nástupcom prihláseného veriteľa, ktorým je spoločnosť: BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom
Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava,
IČO: 47 258 713, namiesto: CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35787783.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez
nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 17.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K011385
Spisová značka: 3K/17/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Dáša Surovcová, nar. 20.8.1989,
bytom Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov doručený súdu dňa 9.5.2017 schvaľuje tak, že
správca uspokojí nezabezpečené pohľadávky veriteľov nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

1) Stredoslovenská energetika,
Pri Rajčianke
8591/4B,
010 47webovom
Žilina, IČO:
36 403 008, vo výške 9,91 eur
a o zmene aa.s.,
doplnení
niektorých zákonov
na svojom
sídle: www.justice.gov.sk
2) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, vo výške 1,04 eur
3) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, 24
a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
644 030, vo výške 1,30 eur
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Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov doručený súdu dňa 9.5.2017 schvaľuje tak, že
správca uspokojí nezabezpečené pohľadávky veriteľov nasledovne:
1) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, vo výške 9,91 eur
2) Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, vo výške 1,04 eur
3) Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
644 030, vo výške 1,30 eur
4) Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, vo výške 430,32 eur
5) Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, vo výške 375,69 eur
6) Všeobecná úverová banka, a.s., skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155,
vo výške 10,47 eur
7) Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, vo výške 285,72 eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
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.

Okresný súd Žilina dňa 18.5.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K011386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuljaková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1954
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/64/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/64/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4. Typ súpisnej položky majetku: iná majetková hodnota - zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl 2017 vo výške 69,80 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 69,80 Eur.
Dňa 15.05.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baštrnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2014 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ing. Peter Baštrnák, bytom Holíčska 3, 851 05 Bratislava, nar.
06.07.1981, týmto uverejňujem oznámenie, že zástupca veriteľov Sberbank Slovensko, a.s. prostredníctvom
splnomocneného právneho zástupcu SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. listom zo dňa 9.5.2017 schválil návrh
konečného rozvrhu výťažku v nasledovnom znení:
I. Všeobecná časť
V súlade s ustanovením § 49 vyhlášky 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 (ďalej aj „vyhláška“) rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť, pričom
všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu.
Dňa 24. júna 2014 bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz, v uznesení o vyhlásení konkurzu súd otvoril malý
konkurz. Prvá schôdza veriteľov sa uskutočnila dňa 26. septembra 2014. Na schôdzi veriteľov bol za zástupcu
veriteľov zvolený veriteľ Sberbank Slovensko, a.s..
Majetok podliehajúci konkurzu tvorí len majetok zahrnutý do všeobecnej podstaty, nakoľko v konkurze nebola
vytvorená žiadna oddelená podstata zabezpečených veriteľov. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený
v obchodnom vestníku čiastka 168/2014 zo dňa 3. septembra 2014, ktorého doplnenie bolo zverejnené
v obchodnom vestníku čiastka 191/2014 dňa 7. októbra 2014, čiastka 48/2015 dňa 11. marca 2015, čiastka
107/2015 dňa 8. júna 2015, čiastka 12/2016 dňa 20. januára 2016, čiastka 219/2016 dňa 15. novembra 2016 Súpis
všeobecnej podstaty pozostáva v súčasnosti z 30 položiek, a to:
1. iná majetková hodnota: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88
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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1. iná majetková hodnota: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88
EUR, súpisová hodnota 663,88 EUR
2. pohľadávka z účtu, č.ú. 4201771475/8360, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, zostatková
suma 1.700 EUR, súpisová hodnota 1.700 EUR
3. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac júl 2014 v sume 1.486,43 EUR, súpisová hodnota
1.486,43 EUR
4. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac august 2014 v sume 1.284,97 EUR, súpisová hodnota
1.284,97 EUR
5. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac september 2014 v sume 1.111,29 EUR, súpisová
hodnota 1.111,29 EUR
6. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac október 2014 v sume 1.213,62 EUR, súpisová hodnota
1.213,62 EUR
7. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2014 v sume 4.295 EUR, súpisová hodnota
4.295 EUR
8. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2014 v sume 803,93 EUR, súpisová hodnota
803,93 EUR
9. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2015 v sume 791,33 EUR, súpisová hodnota
791,33 EUR
10. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2015 v sume 795,47 EUR, súpisová hodnota
795,47 EUR
11. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2015 v sume 1.222,72 EUR, súpisová hodnota
1.222,72 EUR
12. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy v sume 370,04 EUR, súpisová hodnota 370,04 EUR
13. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2015 v sume 798,58 EUR, súpisová hodnota
798,58 EUR
14. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac máj 2015 v sume 794,02 EUR, súpisová hodnota 794,02
EUR
15. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac jún 2015 v sume 795,47 EUR, súpisová hodnota 795,47
EUR
16. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac júl 2015 v sume 795,47 EUR, súpisová hodnota 795,47
EUR
17. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac august 2015 v sume 795,47 EUR, súpisová hodnota
795,47 EUR
18. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac september 2015 v sume 796,91 EUR, súpisová hodnota
796,91 EUR
19. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac október 2015 v sume 411,95 EUR, súpisová hodnota
411,95 EUR
20. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2015 v sume 770,44 EUR, súpisová hodnota
770,44 EUR
21. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2015 v sume 799,66 EUR, súpisová hodnota
799,66 EUR
22. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2016 v sume 790,01 EUR, súpisová hodnota
790,01 EUR
23. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2016 v sume 781,79 EUR, súpisová hodnota
781,79 EUR
24. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac marec 2016 v sume 800,33 EUR, súpisová hodnota
800,33 EUR
25. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016 v sume 795,47 EUR, súpisová hodnota
795,47 EUR
26. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac máj 2016 v sume 795,47 EUR, súpisová hodnota 795,47
EUR
27. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016 v sume 802,43 EUR, súpisová hodnota 802,43
EUR
28. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016 v sume 792,69 EUR, súpisová hodnota 792,69
EUR
29. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac august 2016 v sume 877,38 EUR, súpisová hodnota
877,38 EUR
30. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac september 2016 v sume 716,23 EUR, súpisová hodnota
716,23 EUR
31. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v sume 716,23 EUR, súpisová hodnota
716,23 EUR
32. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v sume 716,23 EUR, súpisová hodnota
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32. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac november 2016 v sume 716,23 EUR, súpisová hodnota
716,23 EUR
33. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac december 2016 v sume 716,23 EUR, súpisová hodnota
716,23 EUR
34. iná majetková hodnota, vyplatené odstupné pri ukončení pracovného pomeru v sume 5.485,35 EUR,
súpisová hodnota 5.485,35 EUR
35. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac január 2017 v sume 716,23 EUR, súpisová hodnota
716,23 EUR
36. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac február 2017 v sume 716,20 EUR, súpisová hodnota
716,20 EUR
II. Rozvrhová časť
Majetok podliehajúci konkurzu a opis jeho speňaženia
V doterajšom priebehu konkurzu došlo k speňaženiu celej konkurznej podstaty s celkovým výťažkom v sume
38.714,92 EUR, a to nasledovne:
·
·

·
·

speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 1 v zmysle
ustanovenia § 91 ods. 1 ZoKR, prijatie vráteného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v celkovej sume 663,88 EUR,
speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 2 v zmysle
ustanovenia § 91 ods. 1 ZoKR speňažením peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, a to pohľadávky
z účtu č. 4201771475/8360, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, v celkovej sume 1.700
EUR,
speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovými položkami č. 3 až 33
a35 až 36 v zmysle ustanovenia § 91 ods. 1 ZoKR, prijatie zrážok zo mzdy za obdobie júl 2014 – september
2016 v celkovej sume 30.865,69 EUR,
speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovými položkou č. 34 v
zmysle ustanovenia § 91 ods. 1 ZoKR, prijatie vyplateného odstupného pri ukončení pracovného pomeru v
celkovej sume 5.485,35 EUR,

Výťažok a rozpísanie pohľadávok proti podstate
Speňažením (zabezpečením) súpisových zložiek majetku sa spoločne dosiahlo výťažku bez zarátania odmeny
správcu a pohľadávok proti podstate vo výške 38.714,92 EUR.
Pohľadávky proti podstate pri speňažovaní (zabezpečení) všetkých súpisových zložiek majetku sú nasledovné:
1. Pohľadávka vo výške 663,88 EUR
Právny dôvod vzniku: paušálna odmena správcu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov určená uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. 2K/27/2014 zo dňa 6. októbra 2014, v zmysle
ustanovenia § 87 ods. 2 písm. a) ZoKR
Veriteľ: JUDr. Oľga Karásková, správca, zn. správcu S 1357, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
2. Pohľadávka vo výške 5,60 EUR
Právny dôvod vzniku: nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania – poštovné,
v zmysle ustanovenia § 87 ods. 2 písm. c) ZoKR
Veriteľ: JUDr. Oľga Karásková, správca, zn. správcu S 1357, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
3. Pohľadávka vo výške 245 EUR
Právny dôvod vzniku: nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania – poplatok za
vedenie účtu za obdobie jún 2014 – apríl 2017, v zmysle ustanovenia § 87 ods. 2 písm. c) ZoKR
Veriteľ: JUDr. Oľga Karásková, správca, zn. správcu S 1357, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
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4. Pohľadávka vo výške 77 EUR
Právny dôvod vzniku: náklady rozvrhu – súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5 písm. c)
prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v zmysle
ustanovenia § 87 ods. 2 písm. a) ZoKR
Veriteľ: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
5. Pohľadávka vo výške 3.000 EUR
Právny dôvod vzniku: nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania – poplatok za
archiváciu spisu po dobu 10 rokov od skončenia konania, v zmysle ustanovenia § 87 ods. 2 písm. c) ZoKR
Veriteľ: Ing. Peter Beneš, bytom Mudroňova 1743/48, 811 03 Bratislava
Celková suma pohľadávok proti podstate za speňaženie celého majetku úpadcu je 3.991,48 EUR.
Odmena správcu z výťažku
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. (ďalej len vyhláška) výťažkom na účely určenia
odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke
majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91
ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré
schválil príslušný orgán.
1. speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 1 - prijatie
vráteného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v celkovej sume 663,88 EUR,
o Suma výťažku 0 EUR
2. speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 2 pohľadávka z účtu, č.ú. 4201771475/8360, vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, v celkovej
sume 1.700 EUR,
o Suma výťažku 1.700 EUR je základom pre určenie výšky odmeny správcu z výťažku, ktorá sa
určuje v zmysle ustanovení § 13 v spojitosti s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky. Sadzba odmeny je
stanovená vo výške 5 %, čiže v sume 85 EUR.
3. speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 6 až 33
a 35 až 36 - prijatie zrážok zo mzdy za obdobie október 2014 – február 2017 v celkovej sume 26.983 EUR,
(v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky nárok na odmenu z výťažku za speňaženie majetku zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 3 až 5 správca nemá, nakoľko k jeho speňaženiu
došlo pred konaním prvej schôdze veriteľov),
o Suma výťažku 26.983 EUR je základom pre určenie výšky odmeny správcu z výťažku, ktorá sa
určuje v zmysle ustanovení § 13 v spojitosti s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky. Sadzba odmeny je
stanovená vo výške 5 %, čiže v sume 1.349,15 EUR.
4. speňaženie časti majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou č. 33 - prijatie
vyplateného odstupného pri ukončení pracovného pomeru v celkovej sume 5.485,35 EUR,
o Suma výťažku 5.485,35 EUR je základom pre určenie výšky odmeny správcu z výťažku, ktorá sa
určuje v zmysle ustanovení § 13 v spojitosti s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky. Sadzba odmeny je
stanovená vo výške 5 %, čiže v sume 274,27 EUR.
Celková odmena správcu z výťažku je vo výške 1.708,42 EUR.
Po odpočítaní sumy pohľadávok proti podstate a odmeny správcu za speňaženie je čistým výťažkom za
speňaženie celého majetku úpadcu suma 33.015,02 EUR. Výsledná suma výťažku na uspokojenie
nezabezpečených veriteľov je tak 33.015,02 EUR.
Prehľad uspokojenia nezabezpečených veriteľov
Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov obsahuje aj prehľad pomeru uspokojenia jednotlivých
veriteľov podľa hodnoty ich zistených pohľadávok.
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Veriteľ

Suma zistených pohľadávok

Pomer zistených pohľadávok

Navrhovaná výška uspokojenia

Ing. Ľubica Babušeková

49.250 EUR

26,00%

8583,90 EUR

Alena Murová

6.900EUR

3,65%

1205,05 EUR

Poštová banka a.s.

15.873,30 EUR

8,38%

2766,66 EUR

Marek Ralbovský

30.336,90EUR

16,02%

5289,01 EUR

Peter Rohal

4.200EUR

2,22%

732,93 EUR

Veronika Rohalová

4.000 EUR

2,11%

696,62 EUR

Sberbank Slovensko, a.s.

15.913,38 EUR

8,40%

2773,26 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

14.822,56 EUR

7,83%

2585,08 EUR

Tatra banka, a.s.

3.281,21 EUR

1,73%

571,16 EUR

VÚB, a.s.

14.022,89 EUR

7,40%

2443,11 EUR

CETELEM SLOVENSKO, a.s.

25.703,19 EUR

13,57%

4480,14 EUR

Pavol Marek

5.100 EUR

2,69%

888,10 EUR

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 7 zákona znáša každý veriteľ prihlásenej pohľadávky náklady uspokojenia sám.
Z tohto dôvodu bude veriteľom po schválení návrhu rozvrhu poukázaná suma znížená o náklady na vykonanú
úhradu, spravidla poštovým stykom, resp. bankovým prevodom.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K011388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skyhawk s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 207 390
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/63/2016 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/63/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie prvej schôdze veriteľov
JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca úpadcu Skyhawk s.r.o., so sídlom Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO:
36207390, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.7.2017 o 10,00 hod. v kancelárii správcu na
adrese Holubyho 16, Pezinok. Prezentácia sa uskutoční od 9,30 hod. do 10,00 hod.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

otvorenie schôdze
voľba veriteľského výboru
voľba nového správcu,
záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.
Dňa 19.05.2017
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K011389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Harmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/3/2017 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Katarína Harmanová,
rod. Harmanová, nar. 07.07.1981, trv. bytom: Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava, občan SR (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/3/2017, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 88/2017 dňa 10.05.2017 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Michaela
Voleková, Trnavská 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. 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 Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy trustee of
bankrupt Katarína Harmanová, born 07.07.1981, domicile at Švabinského906/14, 851 01 Bratislava, Slovak
republic, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No. 8OdK/3/2017,
published in the Government Journal No. 88/2017 on 10.05.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Michaela Voleková, Trnavská 27, 831 04 Bratislava,
Slovak Republic.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors cannot
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal. Creditors with claims secured
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the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal. Creditors with claims secured
with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days beginning with the declaration on
the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim against another
person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right applicable to the estate of the Bankrupt, lodge
their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form und fulfill the
requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal
cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed
to the registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is
accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
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 Journal. Registration form, which was delivered to trustee or
District court cannot be correct or amend.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
Bankrupt.
JUDr. Michaela Voleková konkurzný správca / bankrupcy trustee

K011390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Harmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/3/2017 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/3/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michaela Voleková, správca úpadcu: Katarína Harmanová, nar. 07.07.1981, trv. bytom: Švabinského 906/14,
851 01 Bratislava, občan SR, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu: Trnavská 27, 831 04
Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie
správcu alebo na e-mailovej adrese: mvolekova@akvk.sk , office@akvk.sk.
JUDr. Michaela Voleková, správca

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

32

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

K011391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROSS Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlučinského 5A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 823 615
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/66/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/66/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu ROSS Slovakia s.r.o., so sídlom Podlučinského 5A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 823 615,
vedenej na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/66/2013, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, v súlade s
ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej
podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 a
súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 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 v
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť e-mailom na:
m.reken@bankruptcy.sk.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Insolvency k.s., správca majetku úpadcu Bau3Mex a.s. v konkurze, sídlo: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35
761 903 oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania úpadcu doručená
prihláška pohľadávky a následne bola pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok:

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
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Pohľadávka s prihlásenou sumou: 6.886,47 EUR

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 874,67 EUR

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Pohľadávka s prihlásenou sumou: 95,44 EUR

K011393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grešo Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútocká 4519 / 40, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

poukázaná

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 165,59 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K011394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861 / 7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
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Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 04/2017
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 173,11 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K011395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Görözdös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské luhy 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/1/2017 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca Ivan Görözdös, bytom: Mlynské
luhy 20, 821 05 Bratislava, nar. 01.05.1965 oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu
Bratislava I, sp.zn. 37OdK/1/2017 zo dňa 04.05.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 90/2017 zo dňa
12.05.2017 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený Mgr. Dušan Marko.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Ivan Görözdös, permanent address: Mlynské luhy 20, 821 05 Bratislava, born on 01.05.1965, our duty is to
inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/1/2017 on the 4.5.2017 and promulgated in the Commercial
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inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/1/2017 on the 4.5.2017 and promulgated in the Commercial
bulletin No. 90/2017 from 12.05.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr.
Dušan Marko as the trustee in bankruptcy.
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 judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 rights 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 publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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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 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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

Bratislava, 19.5.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 3156/43, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 3/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata:
Finančná hotovosť

400,- €

Hnuteľné veci :
·
·
·
·

TV prijímač SAMSUNG (r. výroby 2008)
Mobil Nokia (r. výroby 2008)
Rádio
Domáce kino PANASONIC

50,10,10,30,-

€
€
€
€

JUDr. Eva Bieliková, správca

K011397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pacher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 3156/43, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 3/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 3/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata:
Zabezpečený veriteľ : COFIDIS SA, Parc de la Haute Borne, avenue Halley 61, Villeneuve-d´Ascq CEDEX 598
66, Francúzska republika
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2
Typ súpisovej položky : Motocykel KYMCO K-XCT D8/00/10, EČ: BA330BF, rok výroby 2015, farba : modrá
Spoluvlastnícky podiel úpadcu/veriteľa : 1/1
Deň zapísania majetku do oddelenej podstaty : 19.5.2017
Dôvod zapísania majetku do oddelenej podstaty : Zmluva o zriadení záložného práva č. 19416 zo dňa 25.9.2015
Súpisová hodnota majetku: 3.000,- €

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

K011398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Fabianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 1290/6, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1970
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2016 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKKP, k.s., konkurzný správca úpadcu: Ingrid Fabianová, dátum narodenia: 17.12.1970, bytom Nobelova 1290/6,
831 03 Bratislava, SR, touto cestou v súlade s ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje účastníkom konania a ich
zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na ul. Panenská 24, 811 03
Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Presný termín nahliadnutia do správcovského spisu je možné dohodnúť si vopred telefonicky na telefónnom čísle 02
5441 2252.

K011399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa PEPSI-COLA SR, s.r.o., Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 36 541 818, prihlásená
prihláškou por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1 332,72 EUR;
2. pohľadávka veriteľa innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44 291 809,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1 764,90
EUR;
pohľadávka veriteľa innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44 291 809,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 2 v celkovej výške 85,50 EUR;
pohľadávka veriteľa innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44 291 809,
prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených veriteľov por. č. 1: pohľadávka č. 3 v celkovej výške 201,50 EUR;
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

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

39

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

K011400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrba Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 3003/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vrba Radovan , Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
dátum narodenia: 04.06.1975 , v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/22/2016 , 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 doručená súhrná prihláška pohľadávok veriteľa:
Sociálna poisťovňa ul. 29. augusta, 813 63 Bratislava . Pohľadávka veriteľa, ktorá vznikla na základe: nezaplatenia
poistného podľa zák. č. 461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Celková prihlásená suma
vrátane príslušenstva: 3202,08 €, poradie: Iná pohľadávka, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa,
správca

K011401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

26. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 1287,36,- EUR
Číslo účtu: SK0809000000005069757530
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 21.05.217, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu
podliehajúcu konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 04/2017, zamestnávateľ: Slovnaft,
a.s.

V Bratislave dňa 21.05.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dúbravka Centrum, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 781
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

SPISOVÁ ZNAČKA OS BA I
4R/4/2016

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
VO VECI REŠTRUKTURALIZÁCIE DLŽNÍKA
DÚBRAVKA CENTRUM S. R. O.

Dlžník:
950 781;

Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 812 04 Bratislava, IČO: 35

Miesto konania:
priestory predsedu veriteľského výboru, spoločnosti Matejka Friedmannová s.r.o., na ulici
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava;
Čas konania:

19.05.2017 o 10:00 hod.;

Program:
prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý bol predložený veriteľskému
výboru na predbežné schválenie;
Prítomní:
(a)
Matejka Friedmannová s.r.o., so sídlom na ulici Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47
248 998, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90113/B,
v mene ktorej koná JUDr. Ondrej Matejka, konateľ (ďalej aj len ako „Matejka Friedmannová“);
(b)
ADVOCATIO s.r.o., so sídlom Zálužická 3, 821 01 Bratislava, IČO: 36 762 121, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 45394/B, na základe
plnomocenstva konajúca v zastúpení obchodnou spoločnosťou SHM PARTNERS s. r. o., so sídlom na ulici
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 47 235 616, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75983/B, konajúca v zastúpení konateľom JUDr. Dušanom Hrnčiarom,
PhD. (ďalej aj len ako „ADVOCATIO“);
(c)
MUDr. Michal Liška, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava a MUDr. Zuzana
Lišková, r.č. XXXXXX/XXXX, Matejkova11, 841 05 Bratislava, na základe plnomocenstva konajúca
v zastúpení obchodnou spoločnosťou Zvara advokáti s. r. o., so sídlom na ulici Nám. SNP 1, 811 06
Bratislava, IČO:46 547 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 79531/B, konajúca v zastúpení Mgr. Peter Zvara (ďalej aj len ako „MUDr. Liška“);
I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:00 hod. predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová, ktorý
potom, ako privítal prítomných veriteľov, skonštatoval, že nakoľko sú prítomní traja členovia veriteľského výboru,
veriteľský výbor je v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) uznášaniaschopný.
II. Prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, ktorý bol predložený veriteľskému výboru
na predbežné schválenie
V súlade s programom zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová
skonštatoval, že členovia veriteľského výboru mali adekvátny čas na oboznámenie sa s návrhom
reštrukturalizačného plánu dlžníka zo dňa 05.05.2017 (ďalej aj len ako „Návrh Plánu“), ktorý bol predložený
veriteľskému výboru na predbežné schválenie.
Následne predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová vyzval jednotlivých členov veriteľského výboru
o vyjadrenie, či súhlasia s predloženým Návrhom Plánu event. či majú k predloženému Návrhu Plánu výhrady, pre
ktoré požadujú Návrh Plánu vrátiť dlžníkovi na prepracovanie.
Po diskusii sa veriteľský výbor uzniesol, že v zmysle § 144 ods. 3 ZKR schvaľuje dlžníkovi Návrh Plánu a následne
po prijatí uznesenia veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 3 ZKR požiada reštrukturalizačného správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu veriteľského výboru o schválení Návrhu Plánu:
Člen veriteľského výboru

Hlasovanie:
ZA / PROTI/ ZDRŽAL SA

Matejka Friedmannová

ZA

ADVOCATIO

ZA

MUDr. Liška

ZA

Na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté uznesenie veriteľského výboru:
Veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 3 ZKR schvaľuje dlžníkovi - obchodnej spoločnosti Dúbravka Centrum, spol.
s.r.o. v reštrukturalizácii, IČO:35 950 781, sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov jeho
návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 05.05.2017 predložený veriteľskému výboru na predbežné schválenie.
Predseda veriteľského výboru Matejka Friedmannová následne zasadnutie veriteľského výboru o 10:30 hod.
ukončil.

V Bratislave, dňa 19.05.2017

Matejka Friedmannová s.r.o.
JUDr. Ondrej Matejka
konateľ a advokát

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dúbravka Centrum, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 950 781
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/4/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze
Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom príslušnej
kancelárie v obvode Okresného súdu Bratislava I: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, správca dlžníka: Dúbravka
Centrum, spol. s r.o., IČO: 35 950 781, so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov,
zvoláva podľa ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.06.2017
o 11:00 hod. v konferenčnej miestnosti hotela: Aston Business Hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava. Program
schvaľovacej schôdze: 1. Rozprava, 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu. Právo zúčastniť sa na
schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Prezentácia účastníkov plánu bude prebiehať od 10:30 hod.
Účastníci plánu sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti
osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného
registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp.
poverení zamestnanci účastníkov plánu dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.
Pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 19.05.2017 schválil predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň
odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali. Účastníci plánu
sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v kancelárii správcu na ulici Dunajská 48, 811 08
Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách, t.j. od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00
hod., kontakt: tel.: +421 917 149 338, e-mail: bratislava@ssr.sk alebo office@ssr.sk. Na nahliadanie do
reštrukturalizačného plánu je nutné sa vopred nahlásiť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca

K011404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanka Paulíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2017 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčný správca k.s., správca úpadcu – Blanka Paulíková, nar. 24.05.1966, Šoltésova 1579/16, 920 01
Hlohovec, občan SR, č.k. 25K/9/2017, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na
bankový účet vedený vo Fio banke, a.s., pod č.ú. (IBAN kód): SK56 8330 0000 0029 0122 1846 pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
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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Insolvenčný správca k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K011405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Antálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2017 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie schôdze veriteľov
Ing. Renata Petrová, správca úpadcu Ing. Eva Antálková, nar. 18.12.1965, bytom Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na ul. Komenského 33 v Šali-Veči, dňa
13.07.2017 o 12.00 hod. s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3.Rozhodovanie o výmene správcu § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne
6. Záver.
Pri prezentácii je potrebné predložiť doklad totožnosti a u právnických osôb aj výpis z obchodného registra nie starší
ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
Ing. Renata Petrová správca

K011406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Antálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 20/1025, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renata Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2017 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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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Typ súpisovej položky majetku:
2. Peňažná pohľadávka
Zrážka zo mzdy za 4/2017
Suma: 135,86
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 135,86 EUR

3. Peňažná pohľadávka
zostatok prevedený z ČSOB, a.s.
Suma: 20,12
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,12 EUR

K011407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
v zmysle záväzného pokynu uloženého veriteľským výborom dňa 09.05.2017 ponúka v 1.kole ponukového konania
na predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
21.

Písací stôl rohový + kontajner na kolieskach

nezist
ený

Opotrebovan
ý

10,00 €

22.

Čierna stolička 4 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

4,00 €

23.

Mikrovlnka

nezist
ený

Opotrebovan
ý

3,00 €

24.

Jedálenský stôl 4 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

8,00 €

nezist

Opotrebovan

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25.

Jedálenská stolička 16 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

16,00 €

26.

Závesná tabuľa na písanie

nezist
ený

Opotrebovan
ý

3,00 €

27.

Rýchlovarná kanvica

nezist
ený

Opotrebovan
ý

1,00 €

28.

Zdvihák

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

29.

Kladkostroj

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

30.

Zdvihák hrebeňový

nezist
ený

Opotrebovan
ý

10,00 €

31.

Regál na súčiastky 3 ks

nezist
ený

Opotrebovan
ý

30,00 €

32.

Veľký regál na materiál nos. 1.500 kg

nezist
ený

Opotrebovan
ý

20,00 €

33.

Plechová garáž

nezist
ený

Opotrebovan
ý

100,00 €

V 1. kole ponukového konania sa hnuteľné veci predávajú za hodnotu zapísanú v súpise.
Ohliadka hnuteľných vecí bude možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom dňa 26.05.2017 v čase od
13,00 hod. do 15,00 hod. po prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 05.06.2017 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, telefónne číslo, mailová adresa),označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05.06.2017 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Správca
následne vyhodnotenie ponúk bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po odsúhlasení ponuky bude
bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.
V prípade porušenia podmienok zo strany víťaza ponukového konania je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúknutej kúpnej ceny.

JUDr. Martina Válková, správca

K011408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STA-PA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 610 / 0, 911 01 Trenčín - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 926 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/28/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/28/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40K/28/2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu STA-PA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Potočná 610, 911 01 Trenčín- Opatová, IČO: 46 926 666
ponúka na priamy predaj majetok úpadcu zapísaný v súpise majetku, a to:
4.
5.
7.

Zariadenie na balenie vreciek do kartónových obalov
SolidWorks Profesional
Náhradné diely na baličku- súbor vecí

2013
2013
2013

12. Plechová dvojskriňa šatníková - 7 ks

2013

15. Písací stôl- 1 ks

2013

18. Policová skriňa veľká

2013

Nedokončené
Používaný, funkčný
Opotrebovaný, funkčný
Opotrebovaný
Opotrebovaný
Opotrebovaný

1/1 8.000,00 €
1/1 3.000,00 €
1/1 100,00 €
1/1 70,00 €
1/1 10,00 €
1/1 10,00 €

Ohliadka hnuteľných vecí je možná na ulici Poľná 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom po prechádzajúcom
telefonickom objednaní - JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o predmetné hnuteľné veci môžu zasielať ponuky písomne na adresu správcu (JUDr. Martina Válková,
správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín).
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, telefónne číslo, mailová adresa),označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny.
Správca doručené ponuky vyhodnotí a vyhodnotenie bezodkladne doručí predsedovi VV na odsúhlasenie. Po
odsúhlasení ponuky bude bezodkladne so záujemcom uzatvorená kúpna zmluva a odovzdané mu hnuteľné veci.

JUDr. Martina Válková, správca

K011409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z tretej schôdze veriteľského výboru
Dlžníka:
BEST STAV s.r.o.,
IČO: 44 695 683
Sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, SR
V reštrukturalizačnom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra, pod sp. zn.: 27R/1/2016, reštrukturalizačný
správca: JUDr. Róbert Hipp, značka správcu: S - 1487
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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Konanej dňa: 18.05.2017 o 16,00 hod., v sídle správcu na ul: Farská č.: 33./I.p., 949 01 Nitra
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny (ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice - pevne zviazaná) a to:
1/.predseda veriteľského výboru: JUDr. Diana Beresecká (osobne)
2/. člen veriteľského výboru: Andrej Halenár (osobne),
3/.člen veriteľského výboru: Miroslava Hanzíková (osobne),
4/.člen veriteľského výboru: Ramon Beger (osobne),
5/. člen veriteľského výboru: Miroslav Kattoš (osobne),
6/. JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka.
7/. Dlžník BEST STAV s.r.o..
Program schôdze :
1/. Otvorenie schôdze
2/. Rozprava k reštrukturalizačnému plánu dlžníka
3/. Vyjadrenia dlžníka
4/. Hlasovanie o predloženom reštrukturalizačnom pláne dlžníka
5/. Záver
K bodu č. 1. – otvorenie schôdze:
Prezentácia účastníkov sa uskutočnila pred začatím samotnej schôdze v čase od 15,45 hod., prezenčná listina bola
veriteľmi podpísaná. V zmysle zákona 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii, je schôdza uznášania schopná.
Schôdzu otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý prítomných privítal a schôdzi veriteľov zároveň predsedal.
Skonštatoval, že reštrukturalizačný plán bol predložený v zákonnej lehote a veriteľský výbor je uznášania schopný.
Na úvod stručne oboznámil zástupcov veriteľov o predloženom posudku.
K bodu č. 2. – Rozprava k reštrukturalizačnému plánu dlžníka
Dlžník postupne predniesol obsah reštrukturalizačného plánu dlžníka veriteľskému výboru a vyzval prítomných
členov, aby predniesli svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Dlžník odpovedal na otázky veriteľského výboru.
V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky k návrhu plánu. Dlžník osobne doručil
reštrukturalizačný plán veriteľskému výboru (v tlačenej forme) čo veritelia aj svojim podpisom potvrdili.
K bodu č. 3. – Vyjadrenie dlžníka:
Dlžník poukázal na objednávky ako aj na fakt, že dlžník sa zúčastňuje verejných obstarávaní a teda získava aj
hľadá nové zákazky. Dlžník poukázal aj na to, že priebežne informuje veriteľský výbor o svojich obchodných
aktivitách ako aj o tom akých verejných obstarávaní sa zúčastňuje resp. do akej miery bol úspešný v týchto
konaniach.
K bodu č. 4. – Hlasovanie o predloženom reštrukturalizačnom pláne dlžníka:
Po krátkej diskusii predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru aby hlasovali o predloženom
reštrukturalizačnom pláne, dlžníka spol. BEST STAV s.r.o., IČO: 44 695 683, sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra,
SR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za týmto účelom sa uskutočnilo hlasovanie:
Za schválenie reštrukturalizačného plánu dlžníka:.............5 (päť hlasov)...........100,00%
Proti schváleniu reštrukturalizačného plánu dlžníka:.........0 (nula hlasov)..............0,00%
Zdržal sa:........................................................................... 0 ( nula hlasov).............0,00%
Na to bolo prijaté uznesenie v nasledovnom znení:
Veriteľský výbor s počtom hlasov 5, t.j. celkovou väčšinou hlasov reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom BEST
STAV s.r.o., IČO: 44 695 683, sídlo: Štúrova č. 63A, 949 01 Nitra, SR - dňa 03.05.2017 schvaľuje.
K bodu č. 5. – Záver:
Pripomienky voči priebehu schôdze a voči prijatému uzneseniu – žiadne.
Námietky – žiadne.
Zasadnutie veriteľského výboru ukončil jeho predseda, zástupca veriteľov JUDr. Diana Beresecká – advokát, sídlo:
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, ktorý prítomným poďakoval za účasť, pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia
tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia zo dňa 18.05.2017 ( uvedeného v tejto zápisnici) zákonným spôsobom
v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 ZKR v Obchodnom vestníku.
Veriteľský výbor odporúča veriteľom prijať reštrukturalizačný plán v znení schváleným veriteľským výborom.
Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ustanovenia § 144 ods. 3
ZKR. Zápisnica ukončená o 17,15 hod., V Nitre, dňa 18.05.2017
......................................................

Predseda veriteľského výboru

K011410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristýna Šmehýlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 296, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Nábrežie mládeže 57, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Kristýna Šmehýlová, nar. 20.03.1980, bytom Čeľadice 296, 951 03 Čeľadice, adresa na
doručovanie: Súlovce 151, 956 14 Súlovce, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že
do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, počas úradných hodín
správcu, pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia
do spisu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle +421 915 342 848.
JUDr. Marián Dobiš, správca

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

49

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

K011411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Agárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 115, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra správca úpadcu: Jana Agárdyová,
nar. 10.03.1976, bytom Domadice 115, 935 87 Domadice, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 21, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa prípadne
e-mailom.
V Nitre, 19.05.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K011412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Agárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 115, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2017 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Jana Agárdyová, nar.
10.03.1976, bytom Domadice 115, 935 87 Domadice (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného
súdu Nitra, sp. zn. 32K/8/2017 zo dňa 11.05.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 94/2017 zo dňa 18.05.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s.,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra,
Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32K/8/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej
má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Prihláškou možno
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len
"podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ,
ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky
musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§
29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trusteeof the debtor Jana Agárdyová, born on 10.03.1976, Domadice 115, 935 87 Domadice (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/8/2017 dated
on 11th of May 2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District
Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 94/2017 on 18th of May 2017.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Štúrova 21, 949 01 Nitra. In one copy creditors lodge their claims to the
Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 01 Nitra, Slovak Republic, to the No. 32K/8/2017. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be
submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of
the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional claim must
be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec.
5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim
is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied
in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the
rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured
claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he
has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the
documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a
statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be
attached an expert report determining the sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken
into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the
company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits
without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list
of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court
determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege
the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall
negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
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negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered
objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the
mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This notice refers to the creditors
who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the
Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Nitre, dňa 19.05.2017
In Nitre, on 19.05.2017
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K011413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristýna Šmehýlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 296, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Nábrežie mládeže 57, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2017 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako konkurzný správca
úpadcu Kristýna Šmehýlová, nar. 20.03.1980, bytom Čeľadice 296, 951 03 Čeľadice, adresa na doručovanie:
Súlovce 151, 956 14 Súlovce, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu v Nitre, sp. zn.
32K/14/2017 zo dňa 11.05.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 93/2017 zo dňa 17.05.2017 vyhlásený malý
konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený JUDr. Marián Dobiš.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 on insolvency proceedings,
as the trustee of the debtor: Kristýna Šmehýlová, born: 20.03.1980, resided Čeľadice 296, 951 03 Čeľadice, postal
address: Súlovce 151, 956 14 Súlovce, hereby inform you, that the District Court in Nitra by it‛s resolution, proc. No.
32K/14/2017 issued on 11.05.2017 and published in the Commercial bulletin No. 93/2017 on 17.05.2017 proclaimed
bankruptcy of the deptor and simultaneously appointed JUDr. Marián Dobiš as the legal guardian of the bankrupt.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee's office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be form which has to provide information
about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor
who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the
accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the
creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak
republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa neprihliada.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated will not be
considered as claims. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Marián Dobiš, správca/the trustee

K011414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669 415
správca úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO:
36 527 319 ponúka v V. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby plavidlo – tankovú
motorovú nákladnú loď, označenie: FRANK, rok výroby: 1972.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné uskutočniť individuálne, a to na základe
žiadosti zaslanej vyhlasovateľovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.
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Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 13.06.2017, do 15.00 hod.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho poplatku
vo výške 100,- EUR v kancelárii vyhlasovateľa.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K011415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BEST STAV, s.r.o., ,, v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 63 A, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 695 683
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27R/1/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27R/1/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze
JUDr. Róbert Hipp, reštrukturalizačný správca dlžníka BEST STAV s.r.o., v reštrukturalizácii, sídlo: Štúrova č.
63A, 949 01 Nitra, IČO: 44 695 683 na základe ustanovenia § 146 ods. 1 a 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať
dňa 15.06.2017 o 10,00 hod., (prezentácia účastníkov sa uskutoční o 9,45 hod., do 10,00 hod.) a to v priestoroch
HOTELA ,, OKO“ salón č. 2, ul. Fraňa Mojtu č.: 272/6, 949 01 Nitra.
Program schvaľovacej schôdze:
1. Otvorenie schôdze a zistenie uznášaniaschopnosti.
2. Rozprava o predloženom pláne podľa § 147 zákona č. 7/2005 Z.z. ( o konkurze a reštrukturalizácii).
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu dlžníka.
4. Záver
Pri prezentácii účastník plánu predloží doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z obchodného
registra. Zástupcovia sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. Podľa
§ 146 ods. 4 ZKR pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Správca oznamuje veriteľom, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 18.5.2017 v súlade s ust. § 144
ods. 1 ZKR predložený návrh reštrukturalizačného plánu schválil a odporučil účastníkom plánu
oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi za jeho prijatie hlasovali.
Účastníci reštrukturalizačného plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu osobne v kancelárii správcu na
adrese JUDr. Róbert Hipp – správca, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra v pracovných dňoch v čase od
8,00 hod. do 14,00 hod., tel: 0911/11 78 80, e-mail: hipprobert.skp@gmail.com.

V Nitre, 19.05.2017

JUDr. Róbert HIPP, reštrukturalizačný správca
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K011416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 3.kole dražby
Dátum, miesto a čas konania dražby: 15.06.2017 o 08,oo hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu
na Farskej 33, Nitra,
Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969, v OV č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016, podľa uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k:
31K/19/2016.
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký–kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, 943 42 Šarkan 6,
nar.12.04.1969, tel:037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
Označenie predmetu dražby: Súpis majetku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
136/2016 zo dňa 15.07.2016 a v Obchodnom vestníku č. 161/2016 zo dňa 19.08.2016 a zo zabezpečenej
podstaty v Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016, ktorý tvorí oddelenú podstatu pre veriteľa PRIMA
BANKA Slovensko, a.s.
A/ rozostavané stavby v k.ú. Šarkan, obec: Šarkan, okres: Nové Zámky (na p.č. 11/2,./3,./4 a 12/1, ./2, ) :
Vstupná brána a recepcia, murovaná stavba v súpisovej hodnote 2000 Eur,
Drevená šopa na seno a krmivo, drevená stavba v súpisovej hodnote 500 Eur,
Koniareň, murovaná stavba v súpisovej hodnote 10000 Eur,
Zrubová drevenica 1, drevostavba v súpisovej hodnote 12000 Eur,
Zrubová drevenica 2, drevostavba v súpisovej hodnote 12000 Eur,
B/ nehnuteľný majetok evidovaný v k.ú. Šarkan na LV č. 75:
Záhrady, p.č.: 11/2 o výmere 111 m² v súpisovej hodnote 371,85 Eur ,
Vinice, p.č.: 11/3 o výmere 589 m² v súpisovej hodnote
Záhrady, p.č.: 11/4 o výmere

1973,15 Eur,

203 m², v súpisovej hodnote 680,05 Eur,

Zastavané plochy a nádvoria, p.č.: 12/1 o výmere 981 m² v súpisovej hodnote 3286,35 Eur,
Záhrady, p.č.: 12/2 o výmere

235 m² v súpisovej hodnote 787,25 Eur.

C/ zabezpečený nehnuteľný majetok evidovaný v k.ú. Šarkan na LV č. 75:
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Zastavané plochy a nádvoria, p.č.:1003/58 o výmere 510 m² v súpisovej hodnote 1708,50 Eur,
Rodinný dom s.č.91 na p.č. 1003/58 v súpisovej hodnote 12900 Eur.
Tretie kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov a záväzným pokynom,
zabezpečeného veriteľa zo dňa 11.05.2017 podľa § 92 ods.1 písm. d/ a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z.,
správca speňažuje uvedený majetok ako celky.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. a predáva sa bez
tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca si vyhradzuje právo 3.kolo dražby
zrušiť. Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 10 Eur. Správca v záväzných
podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.
Opis stavu:
Predmetom dražby sú uvedené pozemky a rodinný dom evidovaný na liste vlastníctva číslo 75.
Speňažovaný nehnuteľný majetok ako rozostavanosť sa nachádza za pozemkom s rodinným domom s.č.6 na p.č.
12/3 a je vo vlastníctve tretích osôb. Predmetom dražby sú rozostavané nehnuteľnosti postavené po roku 2005.
Jedná sa o neukončené stavby, bez sieti, terénnych úprav, súpisných čísel, bez kolaudácie a bez evidencie na liste
vlastníctva. Speňažovaný majetok sa nachádza v intraviláne obce Šarkan na p.č. 11/2,./3,./4 a 12/1, ./2, na
neudržiavanom a zarastenom pozemku. Od obecnej cesty k rozostavaným stavbám ranču je prístup len cez cudzie
pozemky.
Cena dražobnej zábezpeky: 3.000 Eur, v prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne,
celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech úpadcu. Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa
13.06.2017 na účte správcu uvedenom v záväzných podmienkach.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 31.05.2017 a dňa 07.06. 2017 vždy o 8,oo hodine
v kancelárií správcu.
Cena najnižšieho podania:
do 15 dní od príklepu.

je na úrovni 60% súpisnej hodnoty majetku. Najnižšie podanie musí vydražiteľ uhradiť

K011417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o 3. kole dražby majetku z oddelenej podstaty
Dátum, miesto a čas konania dražby: 15.06.2017 o 08,3o hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP
úpadcu na Farskej č. 33, Nitra, tel:037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969, v OV č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016, podľa uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k:
31K/19/2016.
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký – kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969,
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Označenie predmetu dražby: Nehnuteľný majetok bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 136/2016 zo dňa
15.07.2016 a v Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016, ktorý tvorí oddelenú podstatu veriteľa PRIMA
BANKA Slovensko, a.s. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č.77 v k.ú. Šarkan, obec: Šarkan,
okres: Nové Zámky a speňažujú sa ako celok: Zastavané plochy a nádvoria, p.č.: 1003/16 o výmere 674 m²,
Vinice, p.č.: 1003/17 o výmere 569 m², Záhrady, p.č.: 1003/66 o výmere 628 m², Rodinný dom na p.č.:
1003/16 s.č. 94. Vo vlastníctve: Monika Lévárdyová, rod. Ivaničová, nar. 12.04.1969 bytom Šarkan 6, v podiele
1/8, Ján Ivanič, rod. Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8, Alžbeta Ivaničová, rod. Tóthová, nar.
4.3.1948, bytom šarkan č.94, v podiele 5/8, Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972, bytom Šarkan č.41,
v podiele 1/8.
Tretie kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom, zabezpečeného veriteľa zo dňa 11.05.2017 a
podľa § 92 ods.1 písm. d/ a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. Predmet dražby sa
predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca si vyhradzuje právo
3.kolo dražby zrušiť.
Opis stavu:
Predmetom dražby je stavba: rodinný dom s.č.94 na pozemku s priľahlými pozemkami v celosti.
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Šarkan na p.č. 1003/16 s prístupom priamo od obecnej cesty. Záujemca je
povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 10 Eur. Správca v záväzných podmienkach dražby
určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 31.05.2017 a dňa 07.06. 2017 vždy o 9,oo hodine
v kancelárií správcu.
Cena dražobnej zábezpeky: 1.000 Eur, v prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne,
celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech úpadcu. Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa
13.06.2017 na účte správcu uvedenom v záväzných podmienkach.
Cena najnižšieho podania:
do 15 dní od príklepu.

je na úrovni 60% súpisnej hodnoty majetku. Najnižšie podanie musí vydražiteľ uhradiť

K011418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Štrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1272/4, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/47/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/47/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Roman Nagy, správca úpadcu: Ildikó Štrbová, dát. nar.: 18.10.1983, bytom: Severmí 1272/4, 936 01 Šahy
(ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 34 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zvoláva druhú schôdzu veriteľov
na deň 20.06.2017.
Miesto konania schôdze: Akademická č. 4, 949 01 Nitra (budova Agroinštitútu Nitra).
Začiatok schôdze veriteľov: 9.45 hod. – Prezentácia veriteľov (veritelia pri prezentácii predložia doklad totožnosti,
právnické osoby predložia výpis z obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti, plnú
moc, príp. poverenie na zastupovanie), 10.00 hod. – Začiatok schôdze.
Program schôdze: 1. Otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu
veriteľov 4. Záver.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre, dňa 19.05.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K011419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1144/34, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvore Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zrážka zo mzdy v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §72, ods.2 zákona 7/2005. Súpisova hodnota za
mesiac máj 2017 je 70,04 €. Deň zapísania 18.5.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K011420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Bede
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 1144/34, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvore Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/15/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/15/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zrážka zo mzdy v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §72, ods.2 zákona 7/2005. Súpisova hodnota za
mesiac máj 2017 je 70,04 €. Deň zapísania 18.5.2017.

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K011421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUGARBOOKS, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánska 27, 951 45 Horné Lefantovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 833 865
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31K/48/2015 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
31K/48/2015
Iné zverejnenie

Predaj majetku - učebníc ruského jazyka hodnote 255,- € pre združenie rodičov pri Základnej škole Svidnik

JUDr. Mariana Zavacká - správca

K011422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Gális
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 17/119, 956 11 Ludanice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2017 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu S1220,
oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci úpadcu: Marián Gális, nar. 25. 9. 1979, Družstevná 119/17,
956 11 Ludanice, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená dňa 19. 5. 2017 prihláška
pohľadávky veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, Štúrova 5, Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil
pohľadávku v celkovej sume 7 134,84 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 4.
Nitra 19. 5. 2017
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA SO ZÁSTUPCOM VERITEĽOV
úpadcu: Attila Darázs, nar. 25.10.1966, bytom Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
podľa ust. § 38 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk.predpisov (ďalej len „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu: 32K/4/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Miesto konania schôdze/vyhotovenia zápisnice: Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 19.05.2017
Začiatok schôdze: 10.30 hod.
Prítomní:
1. Za úpadcu: Nikto
2. Správca : JUDr. Marek Ďuran
3. Zapisovateľ: Ing. Zuzana Pastierová
4. Zástupca veriteľov:
·

Slovak Business Agency – za: Mgr. Petra Pjonteková na základe Splnomocnenia zo dňa 18.05.2017

Program schôdze:
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie ďalšieho postupu v konkurznom konaní (odporúčania a pokyny zástupcu veriteľov a správcu
v súvislosti so správou a speňažovaním majetku úpadcu).
3. Záver.
·

k bodu 1. Otvorenie;

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 38 ods. 1
ZoKR na konanie prvého zasadnutia so zástupcom veriteľov, nakoľko zástupca veriteľov súhlasil s jeho konaním
bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov (konanej dňa 19.05.2017 o 10.00 hod.), na ktorej bol zvolený.
·

k bodu 2. Prerokovanie ďalšieho postupu v konkurznom konaní (odporúčania a pokyny zástupcu
veriteľov a správcu v súvislosti so správou a speňažovaním majetku úpadcu);

Správca informoval zástupcu veriteľov o aktuálnom stave konkurzného konania. Oboznámil ho so súpisom majetku
všeobecnej podstaty a o plánovaných úkonoch súvisiacich so správou a speňažovaním majetku úpadcu.
Správca oboznámil zástupcu veriteľov s plánom speňažovania majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Nakoľko súpisové zložky majetku úpadcu patria do BSM, správca najprv v súlade s ust. §-u 53 ods. 2 ZoKR pripraví
návrh na jeho vyporiadanie, ktorý bude podaný na príslušný súd za účelom schválenia súdneho zmieru a až
následne bude možné speňaženie majetku. Správca potom požiada zástupcu veriteľov v zmysle ust. §-u 84 ZoKR
o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia jednotlivých súpisových zložiek majetku, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu.
Výťažky zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu budú v zmysle ust. §-u 91 ods. 5 ZoKR ukladané na
konkurzný bankový účet v Tatra banke, a.s..
Správca bude počas celého priebehu konkurzu v zmysle ust. §-u 73 ods. 1 ZoKR aj naďalej vykonávať vlastné
šetrenia a úkony smerujúce k zisteniu ďalšieho majetku úpadcu, v prípade potreby aj za súčinnosti úpadcu,
zástupcu veriteľov a tretích osôb.
V prípade zisteného majetku, ktorý nebude podliehať BSM úpadcu, správca bezodkladne požiada zástupcu
veriteľov o uloženie záväzného pokynu ohľadom jeho speňaženia.
Zástupca veriteľov v zmysle ust. §-u 37 ods. 5 ZoKR uložil správcovi povinnosť predkladania písomných správ
o svojej činnosti každých 90 dní.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zároveň sa správca so zástupcom veriteľov dohodli, že vzájomná komunikácia, podávanie správ o činnosti môžu
byť zasielané aj elektronickou formou. V súlade s ust. §-u 38 ods. 3 ZoKR prípadné ukladanie záväzných pokynov
na speňažovanie majetku, odporúčaní a postupov k správe majetku ako aj hlasovania za uznesenia budú mať podľa
zváženia buď elektronickú alebo písomnú formu.
Po oboznámení sa s vyššie uvedeným postupom a plánom speňažovania majetku v predmetnom konkurznom
konaní bolo prijaté nasledovné:
UZNESENIE
Zástupca veriteľov Slovak Business Agency odporúča správcovi vyššie uvedený spôsob, postup a plán
speňažovania v danom konkurznom konaní pod spis. zn.: 32K/4/2017 za účelom získania čo najvyššieho výťažku,
v čo najkratšom čase, s vynaložením čo najnižších nákladov v snahe čo najvyššej miery uspokojenia
nezabezpečených veriteľov.
·

k bodu 3. Záver

Správca zástupcovi veriteľov poďakoval za účasť a prvé zasadnutie so zástupcom veriteľov o 10.40 hod. ukončil.
Zápisnica je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre zástupcu veriteľov, jeden rovnopis je
určený konkurznému súdu a jeden rovnopis je ako súčasť správcovského spisu.

JUDr. Marek Ďuran, správca
Zástupca veriteľov: Slovak Business Agency, Za: Mgr. Petra Pjonteková

K011424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Juraja Fúsku nar.11.12.1988, bytom Murániho č.31/23,
Nitra v súlade s ust.§76 ods.3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota
Popis

Súpisná hodnota

Deň a dôvod zapísania

finančná čiastka (náhrada škody)

43,22,-€

22.05.2017
majetok úpadcu podľa § 67 ods.1 písm.b) ZKR

V Nitre, dňa 22.05.2017

JUDr.Peter Bojda
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K011425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Erösová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1985
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2017 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: Monika Erösová, nar. 12.10.1985, bytom
Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 32K/11/2017 S1719 nahliadať v kancelárii správcu na adrese SNP č. 56/2130, 934 01
Levice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 948 699
alebo prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K011426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Erösová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1985
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/11/2017 S 1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/11/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Monika
Erösová, nar. 12.10.1985, bytom Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca“),
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/11/2017 zo dňa 12.05.2017 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil G & B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: Monika Erösová, date od birth 12.10.1985, residency at Seleyeho 2961/19, 945 01 Komárno, Slovak
republic (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc. no:
32K/11/2017 dated as of May 12, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.

Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 20.05.2017.

The bankruptcy proceedings came into effect on 20th May 2017.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.

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

64

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K011427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Anna Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.7.1984
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2017 s 1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Byt č. 34 v bytovom dome súpisné číslo 834 zapísaný v KN k.ú. Žilina na LV č. 6293 spoluvlastnícky podiel 1/1,
súpisová hodnota 44.500,- eur.
Zabezpečený veriteľ VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31320155

K011428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuliaková Anna, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1984
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz, k.s.
Sídlo správcu:
A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2017 S1315
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

príjmy úpadcu zo závislej činnosti v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

K011429
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K 15/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny / Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu REDOST, s. r. o. , so
sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO : 43 941 443 , ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn . 2K/15/2016 zo dňa 9. 5. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
truste of the REDOST, s. r. o. , with registered seat of office Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, Slovak
Republic, company identification No. : 43 941 443 , hereinafter only ,, the Bankrupt “, our duty is to inform that
with the resolution of the District Court Žilina, No. 2K/15/2016 dated 9th of May 2017 bankruptcy was declared on
the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15. 5. 2017 . Dňom 16. 5. 2017
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Žilina was published on 15th of May 2017. Bankruptcy was declared on 16th of
May 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu –Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k.s. , offices M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin ,Slovak Republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Žilina (District Court Žilina) ,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property , whose aim to put together was published in the Commercial report after the
delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia .aspxwww .justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is The accounting
unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which extent , or
possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to thecourt together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel.
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion.
21. 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.
21. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
22. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
22. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.
Pohľadávky proti podstate/ The claims against the property
(1) Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej podstate.
(1) The claims against the property are claims against the general property and claims against the separated
property.
(2) Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú a uspokojujú sa zo všeobecnej podstaty v tomto poradí:
(2) The claims against general property are satisfied from the general property in this sequence:
a) náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a odmena správcu,
a) costs of encashing the general property, schedule and the reward of the trustee,
b) právo na vrátenie kaucie zloženej pri popretí pohľadávky veriteľom,
b) right to return the deposit deposited by denying the claim by the creditor,
c) náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením konkurzného konania,
c) compensation of inevitable expenses of the trustee related to the leading of bankruptcy proceeding,
d) výživné pre maloleté deti, na ktoré nárok vznikol po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený,
d) alimony for underage children, to which the right established after publishing the bankruptcy and for that calendar
month, in which the bankruptcy was published,
e) náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
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e) náklady súvisiace so správou konkurznej podstaty a pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním
podniku počas konkurzu, vrátane pohľadávok zo zmlúv uzavretých správcom, ak nie sú uvedené v horšom poradí,
e) costs related to the administration of the bankruptcy property and claims, which arose in relation to the operation
of the enterprise during the bankruptcy, including claims from contracts closed by the trustee, if they are not stated
in other sequence,
f) odmena likvidátora a zodpovedného zástupcu a náhrada nutných výdavkov za ich činnosť po vyhlásení
konkurzu,
f) the reward of the liquidator and the responsible representative and the compensation of inevitable expenses for
their activity after publishing the bankruptcy,
g) mzda zamestnanca a ďalšie nároky zamestnanca z pracovnej zmluvy alebo z dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru (ďalej len "pracovnoprávne nároky"), ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny
mesiac, v ktorom bol konkurz vyhlásený, v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi
zamestnancom a správcom, ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti so správou konkurznej podstaty,
g) salary of the employee and other rights of the employee from the employment agreement or from the agreement
on work done beyond the employment relationship (hereinafter only as “ labour law-related rights”), which arose
after publishing the bankruptcy and for that calendar month, in which the bankruptcy was published , in the amount
stated by the trustee or following from the agreement between the employee and the trustee , to whom the trustee
assigns the work in relation to the administration of the bankruptcy property,
h) pracovnoprávne nároky zamestnanca, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený , v sume určenej správcom alebo vyplývajúcej z dohody medzi zamestnancom a správcom,
ktorému správca prideľuje prácu v súvislosti s prevádzkovaním podniku počas konkurzu,
h) labour law-related rights of the employee, which arose after publishing the bankruptcy and for that calendar
month, in which the bankruptcy was published , in the amount stated by the trustee or following from the
agreement between the employee and the trustee, to whom the trustee assigns the work in relation to the operation
of the enterprise during the bankruptcy,
i) pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie,
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po
vyhlásení konkurzu, ak súvisia s prevádzkovaním podniku počas konkurzu,
i) claims on taxes , fees , customs , insurance on health insurance , insurance on social insurance , contribution to
the retirement savings and contribution to the operation of the enterprise during the bankruptcy,
j) pracovnoprávne nároky, na ktoré vznikol nárok po vyhlásení konkurzu a za kalendárny mesiac, v ktorom bol
konkurz vyhlásený, najviac vo výške štvornásobku životného minima mesačne za každý kalendárny mesiac trvania
pracovnoprávneho vzťahu po vyhlásení konkurzu, vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz a
kalendárneho mesiaca, v ktorom bol pracovnoprávny vzťah ukončený, pričom toto uspokojenie sa znižuje o
plnenia poskytnuté podľa písmen g) a h),
j) labour law-related rights, to which a right arose after publishing the bankruptcy and for that calendar month, in
which the bankruptcy was published, the most in the amount of four times the subsidence monthly for each calendar
month of duration of the labour law-related relationship after publishing the bankruptcy, including the calendar
month, in which the bankruptcy was published and calendar month, in which the labour law-related relationship was
finished, whereby this satisfaction shall be decreased by the fulfilment provided according to lit. g) and h),
k) pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie,
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vznikli po
vyhlásení konkurzu, ak súvisia so správou a speňažovaním majetku,
k) claims on taxes , fees , customs , insurance on health insurance , insurance on social insurance , contribution to
the retirement savings and contribution to the supplementary retirement savings, which arose after publishing the
bankruptcy, if they are connected to the administration and encashing of the property,
l) pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu, ak ide o dávku poskytnutú zamestnancovi
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l) pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu, ak ide o dávku poskytnutú zamestnancovi
za jeho pracovnoprávne nároky, ktoré sú pohľadávkou proti podstate,
l) claims on monetary compensations paid from the guarantee fund, if it is the benefit provided to the employee for
his labour law-related rights, which are the claim against the property,
m) ostatné pohľadávky proti podstate, ktoré za pohľadávky proti podstate označuje tento zákon.
m) other claims against the property, which are marked by this Act as claims against the property.
(3) Pracovné nároky, ktoré nemôžu byť uspokojené podľa písmena j) , si zamestnanec uplatňuje prihláškou.
Správca je povinný na požiadanie oznámiť zamestnancovi ku dňu podania žiadosti, v akej výške uznáva
pracovnoprávny nárok ako pohľadávku proti podstate a nespornú výšku pracovnoprávneho nároku, ktorú si
zamestnanec môže uplatniť prihláškou.
(3) The labour claims, which cannot be satisfied according to lit. j) shall allege the employee by an application. The
trustee is obliged to announce on request to the employee to the day of submitting the application in which amount
he acknowledged the labour law-related right as claim against the property and the undisputed amount of the labour
law-related right, which the employee can allege by an application.
(4) Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky
proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.
(4) The claims against general property shall be satisfied by the trustee continuously; if he cannot fully satisfy the
claims against general property in the same sequence, he shall satisfy them proportionally.
(5) Pohľadávky proti oddelenej podstate sú náklady podľa odseku 2, ak súvisia s oddelenou podstatou pričom tieto
sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto istom poradí ako pohľadávky proti všeobecnej podstate. Ak náklady
súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty
pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku , pri
rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
(5) The claims against separated property are costs according to the par. 2, if they are connected to the separated
property, whereby these shall be satisfied from the separated property in the same sequence as the claims against
the general property. If the costs connected with the separated property are connected also with other property ,
these shall be counted between the relevant properties in proportional way according to the register of the property
value, with which they are connected; if it came to the encashing of the property be counting the costs between the
relevant properties, it should come out of the gains obtained by encashing the property.
(6) Pohľadávky proti oddelenej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky proti
oddelenej podstate toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.
(6) The claims against separated property shall be satisfied by the trustee continuously; if he cannot fully satisfy
the claims against general property in the same sequence , he shall satisfy them proportionally.
(7) Pohľadávky proti podstate sa uplatňujú u správcu. Na požiadanie správca oznámi veriteľovi, či uznáva právny
dôvod a výšku jeho pohľadávky proti podstate, vrátane poradia.
(7) The claims against property shall be alleged by the trustee. The trustee announces to the creditor on request , if
he acknowledges the legal reason and the amount of the claim against property, including the sequence.
(8) Ak správca neuznáva právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate, bez zbytočného odkladu vyzve
veriteľa, aby sa najneskôr v lehote 15 dní od doručenia výzvy žalobou podanou voči správcovi domáhal, aby súd
určil právny dôvod alebo výšku pohľadávky proti podstate s poučením o následkoch zmeškania tejto lehoty. Ak
veriteľ žalobu včas nepodá, na pohľadávku proti podstate sa v rozsahu, v ktorom ju správca neuznal, v konkurze
neprihliada. Ak sa už o právnom dôvode alebo výške pohľadávky proti podstate právoplatne rozhodlo po vyhlásení
konkurzu, o určení jej právneho dôvodu alebo výšky už nie je možné rozhodovať podľa tohto ustanovenia.
(8) If the trustee does not acknowledge the reason or the amount of the claim against the property, he shall summon
the creditor without undue delay, to claim at the latest in the period of 15 days from the delivery of the appeal by law
suit submitted against the trustee, so that the court sets the legal reason or the amount of the claim against the
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suit submitted against the trustee, so that the court sets the legal reason or the amount of the claim against the
property with instruction about the consequences of missing this period. If the trustee does not submit the appeal on
time, the claim against the property will not be regarded in bankruptcy in that extent, in which the trustee it did not
acknowledge. If it was validly decided about the legal reason or the amount of the claim against the property after
publishing the bankruptcy, it is not possible to decide about setting the legal reason or the amount according to this
provision.
(9) Správca zodpovedá veriteľom, ako aj iným osobám za škodu, ktorú im spôsobí neúčelne alebo nehospodárne
vynaloženými nákladmi na správu alebo speňažovanie majetku alebo na prevádzkovanie podniku, ibaže preukáže,
že postupoval s odbornou starostlivosťou.
(9) The trustee is responsible for the damage caused to the creditor or other persons, which is caused
unintentionally or by uneconomically spent costs for administration or encashing the property or for the operation of
the enterprise, only if he does not prove that he acted with professional care.
(10) Správca vedie o pohľadávkach proti podstate prehľadnú evidenciu. Výpis z tejto evidencie je povinný
predkladať súdu vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka s vyznačením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené, a dňa, kedy sa tak stalo. Súd na jeho návrh rozhodne o inej lehote alebo o inom obsahu výpisu z
evidencie pohľadávok proti podstate, ak s prihliadnutím na prevádzkovanie podniku po vyhlásení konkurzu jeho
predkladanie v tomto rozsahu nemožno od neho spravodlivo požadovať.
(10) The trustee leads a register of claims against the property. He is obliged to submit the excerpt . From this
register to the court always within 15 days from expiration of the calendar quarter with marking the claims, which
were paid, and the day, when it came to the payment. The court decides on his request about another period or
other contents of the excerpt from the register of the claims against property if with consideration to the operation
of the enterprise after publishing the bankruptcy its submitting cannot be required in such extent.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s.
správca úpadcu /truste of the bankrupt
JUDr. Alena Feťková, komplementár/ unlimited partner

K011430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

WOODCOTE Slovakia, s. r. o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 31 404 367
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Medzi veriteľom ako predávajúcim a dlžníkom ako kupujúcim (ktorý podnikateľskú činnosť ukončil ku dňu 12. 08. 2016) bola v
zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená kúpna zmluva v ústnej forme (ďalej aj ako "Zmluva"). Na
základe Zmluvy a v súlade s objednávkou dlžníka veriteľ dodal dlžníkovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite, ktorý dlžník
bez výhrad prevzal, pričom nenamietal žiadne vady, kvalitu čí rozsah dodaného tovaru. Následne veriteľ vyfakturoval dlžníkovi
dodanie tovaru faktúrou č. 15142390 zo dňa 31. 07. 206, splatná dňa 14. 09. 2016 v sume 1.846,31 EUR, ktorá je zároveň
prílohou tejto prihlášky. Veriteľ tak poskytol dlžníkovi plnenie, ktorého cena predstavovala čo do istiny sumu 1.846,06 EUR.
Dlžník svoj záväzok voči veriteľovi neuhradil a to ani len čiastočne. Veriteľ a dlžník si nedohodli výšku úrokov z omeškania pre
Právny dôvod
prípad neuhradenia záväzku riadne a včas. V rámci právnej úpravy úrokov z omeškania, ktorá platí od 01. 02. 2013 Obchodný
vzniku
zákonník ustanovuje: "Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe,
pohľadávky
ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. " V súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky číslo 21/2013 Z. z.,
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka je výška úrokov z omeškania o 9 percentuálnych bodov
vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
Veriteľ si popri istine svojej pohľadávky uplatňuje aj nárok na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania vo výške 9 % ročne
zo sumy 1.846,06 EUR od 15. 09. 2016 dfo 30. 12. 2016, t. j. sumu 48,25 EUR. Veriteľ si tak touto prihláškou uplatňuje nárok
na zaplatenie istiny v sume 1.846,06 EUR spolu so zákonnými úrokmi z omeškania v sume 48,25 EUR, teda celkom sumu
1.894,31 EUR. Veriteľ zároveň vyhlasuje, že pohľadávky uplatnené touto prihláškou eviduje vo svojom účtovníctve.
Suma
pohľadávok
1.894,31 €
vrátane
príslušenstiev
Prihláška
04. 04. 2017
doručená dňa
Počet príloh 4

V Čadci dňa 19.05.2017
Imrich Šimulák - správca

K011431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin,
nar.:
14.09.1964,
týmto
zverejňuje
doplnenie
súpisu
majetku
všeobecnej
podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
04/2017
poukázaná
HBM Pharma s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 379,56 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.05.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
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Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K011432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/18/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/18/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z rokovania zasadnutia VV v konkurznej veci
úpadcu COMPEL AS, s.r.o., ČSA 10120, 036 01 Martin, IČO: 31 605 907
Dátum a miesto konania: 10.05.2017 o 13:00 hod. v sídle kancelárie správcu

Prítomní :
-Veriteľ č. 7 BorgWarner Esslingen, GmbH, Nemecko –
·
·
·
·
·

Veriteľ č. 40 - Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO:
30 807 484, zastúpenie: JUDr. Katarína Baginová
Veriteľ č. 3 – ARKO TECHNOLOGY, s.r.o., Kamenárska 8, Bratislava, IČO: 31 375 910 zastúpenie: JUDr.
Michal Slameň, advokát, Martin
Veriteľ č. 50 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava,
IČO:
35 937 874, zastúpenie JUDr. Katarína Belešová
Veriteľ č. 5 – Berendsen Textil Servis, s.r.o., Drietoma 920, IČO: 44 506 031, zastúpenie: TOMÁŠ
KUŠNÍR, s.r.o., ďalej substitučne zastúpený Advokátska kancelária Gallo, s.r.o. v zastúpení Mgr. Lukáš
Bacmaňák, advokátsky koncipient, na základe splnomocnenia
JUDr. Mária Cabadajová, správca

Program:
1. Prezentácia, otvorenie.
2. Rozhodovanie o vylúčení majetku zapísaného do súpisu so sporným zápisom v prospech Veriteľa č. 7 spoločnosti BorgWarner Esslingen, GmbH, Nemecko, ktorý bol zverejnený v OV č. 56/2017 dňa
21.03.2017 podľa § 78 ods. 2 ZKR.
3. Rozhodovanie o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie všeobecnej podstaty
úpadcu – hnuteľného majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty bez poznámky v OV č. 36/2017
dňa 21.02.2017 a OV č. 54/2017 dňa 17.03.2017.
4. Záver
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. Prezentácia, otvorenie
Schôdzu veriteľského výboru zvolal správca podľa § 38 ods. 1 ZKR, ktorý vykonal prezentáciu prítomných členov
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

75

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

Schôdzu veriteľského výboru zvolal správca podľa § 38 ods. 1 ZKR, ktorý vykonal prezentáciu prítomných členov
veriteľského výboru a zistil, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru zvolení na prvej schôdzi
veriteľov – t. j. schôdza veriteľského výboru je uznášaniaschopná.
1. Rozhodovanie o vylúčení majetku zapísaného do súpisu so sporným zápisom
Konštatuje sa, že správca s oznámením o zvolaní VV doručil jeho členom dokumentáciu vo veci majetku
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu s poznámkou o spornom zápise v prospech veriteľa č. 7
- spoločnosti BorgWarner Esslingen, GmbH, Nemecko, a to podľa § 78 ods. 2 ZKR, ktorý majetok bol zapísaný do
súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu (zverejnený v OV č. 56/2017 zo dňa 21.03.2017)
Členom veriteľského výboru správca doručil výzvu správcu podľa 78 ods. 2 ZKR adresovanú spoločnosti
BorgWarner Esslingen GmbH, aby do 30 dní od doručenia výzvy uviedla dôvody a predložila dôkazy, ktoré
zapísanie dotknutého majetku do všeobecnej podstaty vylučujú. Správca členom veriteľského výboru tiež zaslal
odpoveď spoločnosti BorgWarner Esslingen GmbH na výzvu správcu, v ktorom uvádza, že má právo vylučujúce
zapísanie majetku do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu a správcu žiada, aby po udelení súhlasu veriteľského
výboru dotknutý majetok vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Na samotnom zasadnutí veriteľského výboru správca predložil jeho členom vyjadrenie úpadcu k predmetnej veci zo
dňa 10.05.2017, ktorým úpadca zotrváva na svojom stanovisku t.j. na zaradení dotknutého majetku do vlastníctva
úpadcu.
Po oboznámení sa so skutkovým stavom v predmetnej veci členovia veriteľského výboru pristúpili k rozhodovaniu
o vylúčení majetku, ktorý bol zapísaný súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu (zverejnenie v OV č. 56/2017 zo
dňa 21.03.2017) so sporným zápisom v prospech veriteľa č. 7 - spoločnosti BorgWarner Esslingen, GmbH,
Nemecko, a to podľa § 78 ods. 2 ZKR.
Hlasovanie:
Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: veriteľ č. 7
Proti: veritelia č. 3, 5, 40, 50
Zdržali sa: 0

Prijaté uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor rozhodol, že neschvaľuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu
(zverejneného v OV č. 56/2017 zo dňa 21.03.2017) zapísaného do súpisu podľa § 78 ods. 2 ZKR so sporným
zápisom v prospech veriteľa č. 7 - spoločnosti BorgWarner Esslingen, GmbH, Nemecko.
S ohľadom na prijaté uznesenie sa konštatuje, že správca v zmysle § 78 ods. 2 druhá veta navrhne súdu, aby
spoločnosti BorgWarner Esslingen GmbH, Nemecko uložila podať žalobu voči správcovi.
Podľa § 78 ods. 2 druhá veta ZKR ak správca zistí, že vyzvaná osoba má právo vylučujúce zapísanie majetku do
súpisu, majetok zapísaný do súpisu bezodkladne po súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúči; inak navrhne
súdu, aby takejto osobe uložil podať žalobu voči správcovi.
1. Rozhodovanie o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie všeobecnej
podstaty úpadcu
Členom veriteľského výboru správca v písomnej podobe predložil žiadosť o udelenie záväzného pokynu na
speňažovanie všeobecnej podstaty úpadcu, a to podľa § 83, § 84 a nasl. ZKR. Predmetom speňažovania bude
hnuteľný majetok úpadcu, zapísaný do všeobecnej podstaty bez poznámky, zverejnený v OV č. 36/2017 dňa
21.02.2017 a OV č. 54/2017 dňa 17.03.2017. Správca v žiadosti o udelenie záväzného pokynu uviedol navrhuje
majetok speňažiť v rámci verejného ponukového konania vyhláseného prostredníctvom Obchodného vestníka za
podmienok v žiadosti uvedených.
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

76

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

V žiadosti o udelenie záväzného pokynu správca tiež uvádza že mu bola dňa 09.05.2017 doručená záujemcom
COMPEL RAIL a.s. ponuka na odkúpenie hmotného investičného majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 2 v súpisovej hodnote 46.380,46 EUR (zverejnený v OV č. 36/2017 zo
dňa 21.02.2017 v spojení s OV č. 54/2017 zo dňa 17.03.2017) HIM; za HIM navrhuje kúpnu cenu vo výške
šrotovného 750,00 EUR bez DPH. Správca
s ohľadom na skutočnosť, že majetok - zásoby sa nachádzajú v priestoroch záujemcu COMPEL RAIL a.s.
a uvedená spoločnosť naďalej obchoduje s partnerom, pre ktorého boli zásoby vyrobené, navrhuje, aby zásoby boli
ponúknuté na predaj spoločnosti COMPEL RAIL a.s. avšak za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, nakoľko
navrhovaná kúpna cena je neprimerane nízka oproti súpisovej hodnote zásob zverejnenej v OV č. 36/2017 dňa
21.02.2017.
Veriteľský výbor rozhodol, že nesúhlasí, aby bol hnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
pod por. č. súpis. zložky majetku 2 v súpisovej hodnote 46.380,46 EUR (zverejnený v OV č. 36/2017 zo dňa
21.02.2017 v spojení s OV č. 54/2017 zo dňa 17.03.2017) HIM predaný záujemcovi COMPEL RAIL a.s. za
navrhovanú kúpnu cenu resp. za cenu znaleckým posudkom. Tento majetok bude ako všetok ostatný majetok
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu bez poznámky o spornom zápise speňažovaný v rámci verejného
ponukového konania vyhláseného prostredníctvom Obchodného vestníka.
Hlasovanie:
Vyjadrenie hlasovania v osobách veriteľov:
Za: veritelia č. 3, 5, 7
Proti: 0
Zdržali sa: veriteľ č. 40, 50
Prijaté uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor udeľuje správcovi podľa § 83 v spojení s § 84 a nasl. ZKR záväzný pokyn na
speňažovanie majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty bez poznámky o spornom zápise
(t.j. majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 14) v rámci verejného ponukového
konania za podmienok uvedených v žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu na speňaženie
všeobecnej podstaty zo dňa 10.05.2017.
4. Záver
Žiadny z prítomných členov veriteľského výboru nepodal námietku proti prijatým uzneseniam.
Predseda VV rokovanie prvého zasadnutia veriteľského výboru ukončil o 14:15 hod.

V Žiline dňa 10.05.2017

Predseda veriteľského výboru:

.....................................................
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Zast.: JUDr. Katarína Baginová
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K011433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Energo - Robotics, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 383 945
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu Energo – Robotics, výrobné družstvo, so sídlom
na ulici Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 383 945 oznamuje opravu údajov zverejnených
v Obchodnom vestníku č. 94/2017 zo dňa 18.05.2017, týkajúcich sa doplnenia súpisu všeobecnej podstaty:
12.

Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Suma: 1.600,00
Mena: EUR
Právny dôvod: Prevod hotovosti zo zrušeného účtu č. 2620128354
Dlžník: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 1.600,00 EUR

Správne znenie:
12.

Typ súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu v banke
Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I, IČO: 00 686 930
Číslo účtu: 2620128354/1100
Zostatková suma: 1.600,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 1.600,00 EUR

K011434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mitošinka "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opavská 619/2, 034 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2/K/18/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2/K/18/2016
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

6. Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) zamestnávateľom Trim Leader a. s. Košťany nad Turcom
poukázané v sume 125,52 Eur, súpisová hodnota 125,52 Eur ku dňu 06. 04. 2017.
7. Iná majetková hodnota: Zrážky zo mzdy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou (§72 ods. 2 ZKR) zamestnávateľom Trim Leader a. s. Košťany nad Turcom
poukázané v sume 171,42 Eur, súpisová hodnota 171,42 Eur ku dňu 05. 05. 2017.
V Martine 19. 05. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K011435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Borák "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 0, 023 32 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3/K/16/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3/K/16/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

15. Iná majetková hodnota: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 02/2017 v sume 34,37 EUR zamestnávateľa GASTROLUX s. r. o.,
súpisová hodnota majetku 34,37 EUR, zápis do súpisu ku dňu 24. 03. 2017
16. Iná majetková hodnota: príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou (§ 72 ods. 2 ZKR) - zrážky zo mzdy 03/2017 v sume 34,37 EUR zamestnávateľa GASTROLUX s. r. o.,
súpisová hodnota majetku 34,37 EUR, zápis do súpisu ku dňu 25. 04. 2017
16. Iná majetková hodnota: príjem - daňový preplatok z dane z príjmu fyzických osôb za rok 2016 v sume 284,23
Eur poukázaný správcom dane Daňový úrad Žilina, súpisová hodnota majetku 284,23 EUR, zápis do súpisu ku
dňu 26. 04. 2017
V Martine dňa 19. 05. 2017

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K011436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kubačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/25/2016 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec: Ponuka na odpredaj hnuteľného majetku
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JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa úpadcu Anton Kubačák,
nar. 6.12.1973, trvale bytom: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, do 16.4.2015 podnikajúci pod obchodným
menom Anton Kubačák – ASV – TRANS, s miestom podnikania: Vyšný Koniec 252, 023 54 Turzovka, IČO:
45 637 342 (ďalej len „úpadca“) týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu a to:
hnuteľný majetok:

1. Ťahač zn. Renault Magnum 480,
rok výroby 2000,
evidenčné číslo: CA 032 AS,
výrobné číslo: VF611GTA000106244,
evidenčné číslo: CA 032 AS,
v súpisovej hodnote majetku: 1.000 Eur

2. Náves zn. Schmitz
výrobné číslo: WSMS6980000491507,
evidenčné číslo: CA 238 YD,
v súpisovej hodnote 1.000 Eur

Majetok bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 64/2017 zo dňa 31.3.2017 pod položkou K007257. Bližšie
informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty si záujemca môže vyžiadať e-mailom na adrese:
tsumichrastova@gmail.com.
Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správkyni ponuku na odkúpenie majetku úpadcu v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„KONKURZ 6K/25/2016, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcovskej kancelárie JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin v lehote do 20 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Záujemca môže predložiť ponuku na všetky hnuteľné veci alebo na jednotlivé súpisové zložky
samostatne.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok, splatnosť kúpnej ceny;
označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Úspešným záujemcom o kúpu zložky majetku sa stane ten účastník ponukového konania, ktorý splní podmienky
v zmysle verejného ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku úpadcu.
Správca konkurznej podstaty úpadcu si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, alebo ponukové
konanie zrušiť, resp. opätovne vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konanie zrušiť, resp. opätovne vyhlásiť ponukové konanie v záujme dosiahnutia čo najvyššieho výťažku pre
veriteľov.

Martin, 19.5.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K011437
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vec: Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Valéria Kostrová, nar. 7.2.1963, J. Kalinčiaka 7, 038 61
Vrútky (ďalej len „Úpadca“):
11/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 1/2017 vo výške 453,84 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.5.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 453,84 Eur
12/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 2/2017 vo výške 450,57 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.5.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 450,57 Eur
13/ iná majetková hodnota: zrážka zo mzdy Úpadcu za obdobie 3/2017 vo výške 434,58 Eur
deň zaradenia do súpisu: 20.5.2017
dôvod zaradenia do súpisu: tá časť zo mzdy Úpadcu, ktorá v zmysle ust. §-u 67 podlieha konkurzu
súpisová hodnota: 434,58 Eur
14/ iná majetková hodnota: preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 664 Eur (v
zmysle Uznesenia OS Žilina, sp. zn. 1K/13/2015-120 zo dňa 26.1.2017)
deň zaradenia do súpisu: 20.5.2017
súpisová hodnota: 664 Eur
V Martine, dňa 20.5.2017
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK REALITA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 85A, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 384 054
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Dolu podpísaná JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin (ďalej len „SKP“) správkyňa
úpadcu: SK REALITA, spol. s r.o., Kollárova 85A, 036 01 Martin, IČO: 36 384 054 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s
ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje vylúčenie majetku zo súpisu –
všeobecná podstata zverejnená v Obchodnom vestníku č. 245/2011 dňa 22.12.2011 pod položkou K014394, a to
konkrétne:

· Pohľadávky voči dlžníkovi DIVADELNÉ SLUŽBY s.r.o. vo výške 3.191,62 €,
· Pohľadávky voči dlžníkovi Zdeněk Bačík vo výške 2.126,75 €,
· Pohľadávky voči dlžníkovi Zdeněk Bačík vo výške 1.690,86 €,
· Pohľadávky voči dlžníkovi Zdeněk Bačík vo výške 1.640,83 €,

na základe uznesenia Okresného súdu v Žiline č.k.: 4K/24/2011-221 zo dňa 13.10.2016.

V Martine, dňa 23.4.2016
JUDr. Tatiana Šumichrastová

K011439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Matejčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
029 53 Breza 417, 029 53 Breza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing.Mgr. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehote
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Marián Eliáš „ v konkurze“ so sídlom
Štúrova 1349/37, 031 01 Liptovský Mikuláš oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Štúrova 1349/37, 031 01 Liptovský Mikuláš oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, bola dňa 17.05.2017 doručená do kancelárie správkyne súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa : Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ul. Štefánikova č. 17, Bratislava, SR –
prihláška pohľadávky pod poradovým č. 1 v celkovej sume 92,65 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 20.05.2017

K011440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vetrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strhárska 480 / 113, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2016 S1615
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: Zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac apríl 2017 vo výške 1.015,34 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 1.015,34 Eur
Dňa 10.05.2017
JUDr. Alexander Kasatkin, LL.M., správca

K011441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suja Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 845 / 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku: iná majetková hodnota - zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za mesiac apríl 2017 vo výške 237,29 Eur.
Súpisová hodnota majetku: 237,29 Eur.
Dňa 15.05.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlkanovské strojárne, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 1, 974 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 560 458
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2015 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
o priebehu zasadnutia veriteľského výboru
Sp. zn. :

2K/76/2015 S1680

Dátum:

16.05.2017

Miesto :

kancelária správcu na adrese : Mladých budovateľ 2, 974 11 Banská Bystrica

Čas:

14:00 hod.

Úpadca:

Vlkanovské strojárne, a. s. „v konkurze“
Továrenská 1, 974 31 Vlkanová, IČO : 31 560 458
/ďalej aj „Úpadca“/

Správca:

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
so sídlom kancelárie : Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
(e-mail: jaro.jakubco@gmail.com)
/ďalej aj „správca“/

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorí sa považujú za prítomných :
Slovenská konsolidačná, a. s.
Daňový úrad Banská Bystrica
Ing. Vladimír Závacký
Správca bol na zasadnutí veriteľského výboru prítomný osobne a zapisoval jeho priebeh.

Opis Priebehu zasadnutia veriteľského výboru :
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané správcom, ktorý zároveň určil aj program zasadnutia veriteľského
výboru.

Program zasadnutia veriteľského výboru :
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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Uloženie záväzných pokynov pre speňaženie Nehnuteľností

Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a zistil, že všetci traja členovia veriteľského výboru využili možnosť
písomného hlasovania podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), preto sa považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výboru. Veriteľský výbor je
za prítomnosti troch členov uznášaniaschopný.

1.

Uloženie záväzných pokynov pre speňaženie Nehnuteľností

Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SVB Ďumbierska 346, so sídlom Ďumbierska 34, 974 11 Banská
Bystrica, IČO: 42 008 131 (ďalej aj len „zabezpečený veriteľ“) bola po vyhlásení konkurzu zapísaná nehnuteľnosť
nachádzajúca sa v k. ú. Sásová, Obec Banská Bystrica, Okres Banská Bystrica, evidovaná na LV č. 2336 ako :
Byt č. 39
vo vchode č. 36, na prízemí bytového domu súpisné číslo 346 na parcele č. 1211 s podielom priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 9110/385899.
(ďalej aj len „Byt č. 39“).
Súpisová hodnota Bytu č. 39 bola stanovená na sumu 821,36 eur, a to na základe Rozsudku Okresného súdu
Banská Bystrica č. k. 7C 51/2012-212 zo dňa 22.09.2015, právoplatného dňa 14.10.2015 a vykonateľného dňa
20.10.2015, ktorým súd uložil Úpadcovi povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení
neskorších predpisov s kupujúcimi Ing. Vladimír Závacký narodený 24.07.1944 a Katarína Závacká, narodená
22.03.1949, obaja trvale bytom Ďumbierska 36, Banská Bystrica, za kúpnu cenu 821,36 eur, určenú podľa § 18 a
nasl. zákona č. 182/1993 Z. z..
Do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa bola zapísaná aj nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Sásová,
Obec Banská Bystrica, Okres Banská Bystrica, evidovaná na LV č. 2336 ako :
Byt č. 1
vo vchode č. 30, na prízemí bytového domu súpisné číslo 346 na parcele č. 1211 s podielom priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 8264/385899.
(ďalej aj len „Byt č. 1“).
Súpisová hodnota Bytu č. 1 bola stanovená na sumu 745,08 eur, a to na základe Rozsudku Okresného súdu
Banská Bystrica č. k. 7C 50/2012-279 zo dňa 04.11.2015, právoplatného dňa 29.12.2015, ktorým súd uložil
Úpadcovi povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov s
kupujúcim Elena Rosíková, narodená 15.09.1952, trvale bytom Ďumbierska 346/30, Banská Bystrica, za kúpnu
cenu 745,08 eur, určenú podľa § 18 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z..
(Byt č. 1 a Byt č. 39 ďalej spolu aj len ako „Nehnuteľnosti“)
Predmetom speňaženia podľa Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 26.04.2017 (ďalej aj len
„Žiadosť“) sú vyššie uvedené Nehnuteľnosti.
V Žiadosti správca navrhol veriteľskému výboru, aby o uložení záväzného pokynu takto
rozhodol :
„Správcovi sa záväzne ukladá speňažiť Byt č. 1 postupom podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o bytoch
a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov, a to za nasledovných podmienok :
1. Správca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcim Elena Rosíková, narodená 15.09.1952, trvale
bytom Ďumbierska 346/30, Banská Bystrica za kúpnu cenu vo výške 745,08 eur, ktorá musí byť zaplatená
pred podpisom kúpnej zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovi sa záväzne ukladá speňažiť Byt č. 39 postupom podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o bytoch
a nebytových priestoroch v znení neskorších predpisov, a to za nasledovných podmienok :
1. Správca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcimi Ing. Vladimír Závacký narodený 24.07.1944
a Katarína Závacká, narodená 22.03.1949, obaja trvale bytom Ďumbierska 36, Banská Bystrica, za kúpnu
cenu vo výške 821,36 eur, ktorá musí byť zaplatená pred podpisom kúpnej zmluvy.“
Správca oboznámil výsledky písomného hlasovania o návrhu záväzného pokynu :
Hlasovanie:
Za:

3 hlasy

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Na základe uvedeného výsledku hlasovania sa veriteľský výbor uzniesol (rozhodol) o uložení záväzného pokynu pre
speňaženie majetku všeobecnej podstaty spôsobom a za podmienok navrhnutých správcom v jeho Žiadosti zo dňa
26.04.2017.
Po oboznámení výsledkov písomného hlasovania bolo zasadnutie veriteľského výboru ukončené.
Zápisnica skončená a podpísaná o 14.30 hod.
Zapisovateľ : JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
V mene predsedu veriteľského výboru
vyhotovil a podpísal :
„podpis Radovichová“
...............................................
Ing. Oľga Radovichová
poverený zamestnanec
Slovenská konsolidačná, a.s.

K011443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tömölová Marta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1950
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen správca úpadcu Ing. Marta
Tömölová, nar.: 17.04.1950, bytom Jána Smreka 5, 984 01 Lučenec týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 40/2016 zo dňa 29.02.2016 (K004417) a v Obchodnom vestníku SR č.
77/2016 zo dňa 22.04.2016 (K009185):
Hnuteľné veci:
Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1

Motorové vozidlo zn.
MAZDA 323 F, sedan 1
HB

Evidenčné
číslo

JMZBA145201377277 BA1452

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v €

1996

nepojazdné

1/1

100,00 €

Peňažné pohľadávky:
Názov dlžníka
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa
Sociálna
poisťovňa

Dlžník - ulica, Dlžník
- Dlžník Dlžník - Štát
číslo
mesto
PSČ
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika
Ul. 29. augusta
Slovenská
Bratislava 813 63
č. 8 a 10
republika

Dlžník
IČO
-

- Suma v
Súpisová
Mena Právny dôvod vzniku
€
hodnota v €
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 04/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 05/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 06/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 07/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 08/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 09/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 10/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 11/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 12/2016
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 01/2017
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 02/2017
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 03/2017
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 04/2017
Dôchodok, v časti ktorej podlieha
81,00 € EUR
81,00 €
konkurzu za obdobie 05/2017

LawService Recovery, k.s.
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K011444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ETOP - TRADING, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: ETOP - TRADING, a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2R/4/2013 S 1433
k sp. zn.: 2R/4/2013

Druh podania: Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Global Investment & Consulting, Co., so sídlom Suite 15, 1 st.
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel street P. O. Box 1004, Victoria, Seychelles (právny nástupca
zabezpečeného veriteľa Eunika, s.r.o. v dôsledku postúpenia pohľadávky, Okresný súd Banská Bystrica uznesením
č. k. 2R/4/2013 zo dňa 29. 01. 2016 povolil vstup nového veriteľa - Global Investment & Consulting, Co. do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Eunika, s.r.o., ktorý bol právnym nástupcom pôvodného
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, v rozsahu prihlásených pohľadávok vo
výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 732 a 773, uznesenie o povolení vstupu
nového veriteľa Global Investment & Consulting, Co. do konkurzného konania nadobudlo právoplatnosť dňa
23.02.2016). Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 732, 773

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA SPC20, s.r.o., so sídlom Roveň 215, Podtureň 033 01, IČO: 45 363 803
Právny titul: neuhradený zostatok ceny za dielo v celkovej výške 1.349.470,10 EUR s DPH + príslušenstvo na
základe Zmluvy o dielo na generálnu dodávku technológií pre výstavbu fotovoltaickej elektrárne, jej výstavbu a
súvisiacu projektovú a inžiniersku činnosť zo dňa 10.03.2011, vyplývajúci z faktúr č. Fa 31100381 (k úhrade zostáva
161.962,50 EUR), Fa 31100183 (k úhrade zostáva 316.995,60 EUR), Fa 31100213 (k úhrade zostáva 560.124,80
EUR), Fa 31100274 (k úhrade zostáva 102.240,00 EUR), Fa 31100275 (k úhrade zostáva 208.147,20 EUR)
Celková suma: 1.349.470,10
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.349.470,10 EUR
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Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA SPC21, s.r.o., so sídlom Roveň 215, Podtureň 033 01, IČO: 45 363 901
Právny titul: neuhradený zostatok ceny za dielo v celkovej výške 1.352.245,30 EUR + príslušenstvo na základe
Zmluvy o dielo na generálnu dodávku technológií pre výstavbu fotovoltaickej elektrárne, jej výstavbu a súvisiacu
projektovú a inžiniersku činnosť zo dňa 10.03.2011, vyplývajúci z faktúr č. Fa 31100184 (k úhrade zostáva
316.995,60 EUR), Fa 31100214 (k úhrade zostáva 562.900,00 EUR), Fa 31100272 (k úhrade zostáva 102.240,00
EUR), Fa 31100273 (k úhrade zostáva 208.147,20 EUR), Fa 31100382 (k úhrade zostáva 161.962,50 EUR)
Celková suma: 1.352.245,30
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.352.245,30 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA SPC27, s.r.o., so sídlom Roveň 215, Podtureň 033 01, IČO: 45 365 521
Právny titul: neuhradený zostatok ceny za dielo v celkovej výške 1.195.327,60 EUR s DPH + príslušenstvo na
základe Zmluvy o dielo na generálnu dodávku technológií pre výstavbu fotovoltaickej elektrárne, jej výstavbu a
súvisiacu projektovú a inžiniersku činnosť zo dňa 02.05.2011, vyplývajúci z faktúry č. Fa 31100345 (k úhrade
zostáva 1.195.327,60 EUR)
Celková suma: 1.195.327,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.195.327,60 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: TATRA DEVELOPMENT, s. r. o., so sídlom Roveň 215, Podtureň 033 01, IČO: 36 426 679
Právny titul: pohľadávka z titulu bezdôvodného obohatenia ako plnenia získaného na základe absolútne neplatných
právnych úkonov (zmlúv o sprostredkovaní) v celkovej výške 1.326.492,60 EUR
Celková suma: 1.326.492,60
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.326.492,60 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: IMAO electric, s. r. o., so sídlom Mládežnícka 108, Považská Bystrica 017 01, IČO: 44 007 841
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Právny titul: neuhradená cena za dodaný tovar na základe faktúr č. 21100089 a č. 21100093 v celkovej výške
1.683.449,76 EUR
Celková suma: 1.683.449,76
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.683.449,76 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: YOUNGSAN HANDELS GmbH, so sídlom Lugeck 1/39, 1010 Viedeň, Rakúsko, IČO: ATU 47807805
Právny titul: pohľadávka z titulu bezdôvodného obohatenia ako plnenia získaného na základe absolútne neplatných
právnych úkonov - vydanie bezdôvodného obohatenia v celkovej výške 408.200,80 EUR poskytnutého úpadcom
žalobcovi ako záloha na predmet kúpy na základe Kúpnych zmlúv zo dňa 27.04.2012, ktoré sú absolútne neplatné
Celková suma: 408.200,80
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 408.200,80 EUR

K011445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ETOP - TRADING, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: ETOP - TRADING, a.s. Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 300 314 Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 2R/4/2013 S 1433
k sp. zn.: 2R/4/2013

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Global Investment & Consulting, Co., so sídlom Suite 15, 1 st.
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel street P. O. Box 1004, Victoria, Seychelles (právny nástupca
zabezpečeného veriteľa Eunika, s.r.o. v dôsledku postúpenia pohľadávky, Okresný súd Banská Bystrica uznesením
č. k. 2R/4/2013 zo dňa 29. 01. 2016 povolil vstup nového veriteľa - Global Investment & Consulting, Co. do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Eunika, s.r.o., ktorý bol právnym nástupcom pôvodného
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konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Eunika, s.r.o., ktorý bol právnym nástupcom pôvodného
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, v rozsahu prihlásených pohľadávok vo
výške zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 732 a 773, uznesenie o povolení vstupu
nového veriteľa Global Investment & Consulting, Co. do konkurzného konania nadobudlo právoplatnosť dňa
23.02.2016). Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 732, 773

Peňažné pohľadávky:

Suma pohľadávky (EUR)
Označenie dlžníka

Právny dôvod vzniku
Istina

786.00
ALCO Controls s.r.o. IČO:
786.0
61681407
1572,00

Alufront
60912910

s.r.o.

330,00
330,00
IČO: 1400,00
30.000,00
0,4

ARKO d.o.o.
IČO: 5407354

82

178,92
Avia Ashok Leyland Motors
5194,09
s.r.o.
2354,34
IČO: 27422356
1000
412,71
2145,3
11285,36
BAAS, s.r.o.
IČO: 36300624

BASKA
40682498

TIBOR

IČO:

Benteler ČR
63145936

s.r.o.

SK

Krúžok ALCO Krúžok ALCO

31300148
31300160

Preprava
Preprava
Preprava

120244
130064
130098

Solar positioner

21200232

Zemná skrutka

31200532

Preprava
PU972AJ

130092
Splatná
4.5.2013

Súpisová
faktúry,
hodnota v
bola
EUR

1.572,00

32.060,40

82,00

Púzdro guma
Obruč
Doraz
Obruč
Puzdro
Obruč

31200463
31200513
31200514
31200573
21300590

159,84

Povrchová úprava komax.

21300077
Splatná
14.5.2013

159,84

76,8

DO 166

31300179
Splatná

76,80

Paleta

31300154
Splatná
2.6.2013

13.675,00

Úprava palety

21300057
Splatná
20.5.2013

213,60

Rozperná doska
Držiak
Držiak
Držiak
Rozperná doska
Držiak
Úprava nástroj
Paleta
Paleta
VWUP

20120011
20120012
20130001
20130002
20130003
20130004
21300073
31300010
31300096
31300123

Benteler
Automotive
Remburk s.r.o.
13675
IČO: 25492080

Benteler Automotive
s.r.o. IČO: 44799951

Príslušenstvo

Číslo
splatnosť(ak
vystavená)

213,6

0,31
0,12
0,07
0,06
6851,65
IČO:
8993,03
4660,00
39,01
40173,4
710
61.427,65

31200582
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Brozáková Tatiana IČO:

500

B.O.S. - Plast s,r,o. IČO:
144
36329541
Continental Matador Truck
Tires s.r.o.
1367,81
IČO: 36305448
DA SERVIS,
36311294

s.r.o.

IČO:

33,65
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Záloha na nákup

SZC00001
Splatná
31.12.2013

500,00

Gumová doska

31300185
Splatná
9.5.2013

144,00

21300081
Splatná
30.5.2013

1.367,81

21300067
Splatná
19.4.2013

33,65

Pogumovanie
kolieska

Strihanie plechu

Delta Elektronics Slovakia
7446,48
s.r.o.
1545,6
IČO:
8790
17.782,08

31200474
Solar linear Panel del Konštrukcia k 31200506
FVE
31200560

269,28
DELTA
-ML
s.r.o.
583,2
Prevádzka IČO: 36027936
852,48

Gumová doska Gumová doska

31300182
31300201

Mob. Hovory
Tel. hovory
Preprava
ET-69254
ET-72945
ET-92046

130081
130083
130087
31300159
31300169
31300186

7.279,06

FVE Nimnica

21300004
Splatná
4.2.2013

66.864,00

preprava

130033
Splatná
16.4.2013

612,00

ETOP International
IČO: 36383597

68,4
5,94
552
s.r.o.
2443,12
1732.80
2476.80
7.279,06

ETOP POWER PLANT B,
s.r.o.
66864
IČO: 46509780

EVITRANS
36560219

s.r.o.

IČO:

612

852,48

3699,60
Fabryka
Wogonov
6000,00
Gniewczyna, s.a. IČO:
3730,43
13430,03

Gumová doska
Gumová doska

490,22
FM Consulting, spol. s r.o.
273,89
IČO: 36342696
764,11

Disk dezen Disk

6300092
6300103

764,11

Hanácke
železámy
pérovny, a.s.
IČO: 26955342

Silentblok
Silentblok

31300083
31300132

6201,66

Kov. odpad

21300016
splatná 01.03.2013

a

155,66
6046
6201,66

Ing.
Marián
Palček
120,00
PAL-KOV IČO: 32290381
INTESA
44757476

s.r.o.

IČO:

47,28
382,75
111,52
541,55

JAKUB František Jankech
222,05
IČO: 32779755

JAMP SVORADA,
IČO: 36309991

s.r.o.

174,6
79,8
254,4

Gumová

3130005
doska 31300071
31300113

17.782,08

21200105
Povrch, úpr. kom. Povrch, úpr. kom. 21200138
Povrch, úpr. kom.
21200166

6300105
splatná 06.05.2013

Disk

Striekanie Povrch. Úprava

21300062
21300078
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KINEX a.s. IČO: 31561896 15721,2

Pružné puzdro

31300183

15.721,20

1680
Kolečkáma Tlumačov s.r.o.
1680
IČO: 29278449
3360

Gumová obruč Gumová obruč

31300184
31300198

3.360,00

ET-69491
ET-69491
ET-69491

31300026
31300149
31300187

0031840 pneu
ET-92120
ET-92120
ET-91254

21200163
31300027
31300064
31300116

KOVOTECH
31414877

s.r.o.

840
IČO: 7200
5400
13440,00

59,6
15464,06
Labinnprogres TPS d.o.o.
12968,8
IČO:
1381,14
29.873,60
121,64
115,46
233,36
136,14
Linde
Gas
k.s.
IČO: 180,65
31373861
106,78
312,80
118,64
149,96
1475,43
LINEMA SK
36783781

s.r.o.

IČO:

170,89
846,48
1017,37

LUTRANS - REAL, spol. s
r.o.
950,25
IČO: 36771911

M MOBIL
3855422000

d.o.o.

IČO:

23548

Marek
Čemošík
41499212

IČO: 3360,00

MC-METAL
31646948

IČO:

MIKONA
31570364

s.r.o.

s.r.o.

IČO:

Koleso
Krytka kolesa

31200600
31300180

29.873,60

1.475,43

1.017,37

Kovový odpad

21200242
Splatná
30.12.2012

950,25

Koleso

31300196
Splatná
14.5.2013

23.548,00

31300190

3.360,00

Preprava Diely pre mantinel

599,04

Koleso

31300170
Splatná
16.5.2013

599,04

97,92

Disk

6300107
Splatná
30.5.2013

97,92

Povrchová úprava komaxit

21300079
Splatná
14.5.2013

95,71

ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280
ET-92280

31300067
31300074
31300081
31300115
31300121
31300156
31300163
31300166
31300176
31300204

Doprava príj.

31300171
Splatná
16.5.2013

MIRAS Slovakia, s.r.o. IČO:
95,71
21300079
1079.00
996.00
1145.40
1162.00
MOTOR JIKOV Strojírenská 830.00
a.s. - divize mechanizace 830.00
IČO: 25165020
830.00
747.00
830.00
830.00
9279.40
NBI s.r.o.
IČO: 35850884

120170
120200
Odmena za pred.
120221
Odmena za pred. Odmena za pred. 120238
Odmena za pred. Odmena za pred. 120259
Odmena za pred. Odmena za pred. 130011
Odmena za pred. Odmena za pred. 130038
130074
130097

13.440,00

19656

6300074

Pneuservis Kopecký IČO:
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9.279,40

19.656,00
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Pneuservis Kopecký IČO:
33,95
11738863
Poľnohospodárske družstvo
„VRŠATEC“
880,97
IČO: 00200166
290
13378,4
P.P.C. Buzet d.o.o. IČO: 16131,03
1299662
6216
5772
41787,43

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.05.2017

Príslušenstvo

6300074
Splatná
1.4.2013

33,95

Koleso austria

31300097
Splatná
3.4.2013

880,97

Koleso
Koleso
Koleso
Koleso

110201
31200070
31200160
31200271
31200290

41.787,43

Plech

21300029
Splatná
15.3.2013

Silentblok
Silentblok
Silentblok

31300060
31300093
31300195

Pneu

6300104
Splatná
6.5.2013

220
2170,18
SAT CONTROL d.o.o. IČO: 5439
92917232
460.00
570.00
490
9349,18

Preprava
Plech
Zemná skrutka
Drp-480-24
Track
Track

120245
21200254
31200148 ,
31300146

Savatech,
1661205

1095,06

reklamácia

POHOS024

1.095,06

10,00

Záloha na nákup

SCZ00003
Splatná
31.12.2013

10,00

360,00
324,00
684,00

Preprava
Preprava

130062
130088

Radoslav
45680060

IVAN

Roučka
Oldfich
33482471

SADRO
31637353

s.r.o.

d.o.o.

IČO:

360.00
IČO: 360.00
259.20
979.20
IČO:

IČO:

Sedlačková Jana IČO:

SEGGA
36351016

s.r.o.

305,86

IČO:

830,4

305,86

979,20

830,40

21200001
21300074

684,00

109,44
30,89
214,32
SPANNER SK k.s. IČO: 49,32
36348287
16,43
683,94
61,2
48,96
1214,5

Povrchová úpr. Povrchová
Povrchová úpr. Povrchová
Povrchová úpr. Povrchová úpr.
Povrchová úpr. Povrchová úpr.

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho
kraja 133,68
IČO:37915568

Koleso 400 AIR

31300150
Splatná
16.4.2013

133,68

STAVOKOV
34108777

Pneu

6300085
Splatná
19.4.2013

1685,88

0031700 0031700
ET-58786
ET-58786
ET-91280/3 ET-58786
ET-91280/3 ET-58786

21300025
21300075
31300056
31300099
31300128
31300145
31300161
31300197

51931,56

s.r.o.

IČO:

1685,88

135,00
810,00
13587,96
5754,60
Sun Roller Adriatica d.o.o. 6420,00
IČO: 1732528
8760,00
2568,00
13896,00
51931,56

21300018
21300024
21300032
úpr.
21300038
úpr.
21300049
21300063
21300070
21300080

9.349,18

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Tatravagonka
31699847

a.s.

IČO:

Topolan Pavel IČO: 3029

Konkurzy a reštrukturalizácie

352,8
1058,4
1411,2
200
78,09
278,09

ET-69313
ET-69313

31300101
31300165

1411,20

Záloha SC ročná Záloha SC ročná

SCZ00006
SCZ00008

278,09

Transport Teknik A/S IČO: 5770

ET-69492

834,4
T.P.S. d.o.o. Novi Kneževac
10341
IČO:
11175,4

Koleso Stredný kryt

VTG s.r.o.
IČO: 36015709

Striekacie
prípravky

383,04

Deň vydania: 24.05.2017

31300188
Splatná
26.5.2013

5770,00

21200189
31200472

11175,40

31300077

383,04

432.0
158,51
VVED TECHNIKA
IČO: 45267634

s.r.o. 432.0
1022,51

WISKONSIN
ENGINEERING
IČO: 25565010

CZ

Zlatica Barborková
44948018

2236,52
s.r.o. 346,52
2583,04
1956,00
360,00
1224,00
336,00
1584,00
1764,00
312,00
504,00
IČO: 2088,00
360,00
1236,00
1080,00
1200,00
648,00
888,00
1794,00
17334

2039,04
1884,96
1256,64
Znak, s.r.o. IČO: 31614884
1135,10
6315,74

31200334
Antivibračné rúč. Antivibračné rúč.
31200488
Antivibračné r.
31200118

Koleso
Koleso

1022,51

31300054
31300155

Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Preprava
Držiak
Podklad. Doska Podklad. Doska
Podklad. Doska

2583,04

130005
130008
130009
130021 130030
130032
130039
130040
130041

17334,00
130050

130060
130061
130065
130066
130089 130101

31000218
31000242
31000321
31000382

6.315,74

Deň vylúčenia: 16.05.2017
Dôvod vylúčenia: Majetok nepodlieha konkurzu, nakoľko nespĺňa podmienky majetku podliehajúceho konkurzu
v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 ZKR. Vyššie uvedené pohľadávky nepatrili úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu, nakoľko v čase vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu už neexistovali - dlžníci predmetných pohľadávok
preukázali zánik pohľadávok ich splnením pred vyhlásením konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.05.2017

K011446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Malachová ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 1393/8, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1961
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
1./ STAVBY
postavená na parc.
č.

KN-C

3747 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 923 m2

kat.úz./
obec

popis stavby

LV č.

Byt č. 80, vchod: 8, 8.posch. vrátane spoluvl. Podielu na spol.
častiach, zariadeniach bytového domu a pozemkoch o veľkosti
3888/484376

7873 Detva

štát

spoluvl.
podiel

SR 1/1

súp.
hodnota

21 000,00
€

HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

stav

súp. hodnota

1.

motorové vozidlo BMW 123Cd

DT 416 BF, rok výroby: 05.03.2008

6 000,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K011447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 546 500
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2014 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu: VOLMAR SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 546 500 po
predchádzajúcom súhlase Okresného súdu Banská Bystrica vykonávajúceho pôsobnosť zástupcu veriteľov ako
príslušného orgánu vylučuje podľa ustanovení § 81 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné súpisové zložky majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty uvedeného úpadcu:
III. POHĽADÁVKY
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por.
Označenie dlžníka
č.
1.

5.

Konkurzy a reštrukturalizácie

istina

Súpisová
hodnota

Deň vydania: 24.05.2017

Číslo faktúry,
deň splatnosti poznámka
faktúry

Právny dôvod vzniku

Náhrada škody, konanie pôvodne vedené na
Jaroslav Jánský, V Pátém
220.440,56
Obvodním soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 14C
489, 190 00 Praha 9 110.220,28 €
€
208/2014; neskôr postúpená na Městský soud v Praze
Klánovice
9
ŠTÚDIO R, s.r.o., Horná
faktúra
34, 974 01
Banská 209,78 €
209,78 €
21002709,
Bystrica
9.7.2011

č.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K011448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/67/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/67/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu
Prowintech s.r.o. " v likvidácii" so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen, IČO: 36 646 571, týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 19.05.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Würth spol. s r.o.

Pribylinská

2

Bratislava

831 04

Slovenská republika

163,99 EUR

Würth spol. s r.o.

Pribylinská

2

Bratislava

831 04

Slovenská republika

19,46 EUR

Würth spol. s r.o.

Pribylinská

2

Bratislava

831 04

Slovenská republika

6,48 EUR

Würth spol. s r.o.

Pribylinská

2

Bratislava

831 04

Slovenská republika

170,05 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K011449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prowintech s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 646 571

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 24.05.2017

Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/67/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/67/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu
Prowintech s.r.o. " v likvidácii" so sídlom J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen, IČO: 36 646 571, týmto v súlade s ust. §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 19.05.2017 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Orange Slovensko, a.s.

Metodova

8

Bratislava

821 08 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
4.389,22 €

LawService Recovery, k.s., správca

K011450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Andok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s ust. § 76 zák.č. 7/2005 Z. z. správca týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku
úpadcu:
X. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Súpisová
hodnota v Eur

Por.č. Popis
39.
40.
41.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
50,00
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac február 2017
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
284,67
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac marec 2017
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
77,33
postihnutá exekúciou podľa ust. § 72 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z. z. za mesiac apríl 2017

Deň
zapísania
06.04.2017
19.5.2017
19.5.2017

Súpis doplnený ku dňu 19.5.2017
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

98

Poznámka

Obchodný vestník 98/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie
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K011451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 20/5, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2017 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ján Palík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Rožňavská
20/5, 979 01 Rimavská Sobota IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 18.06.1974 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 2K/15/2017 S 1433
k sp. zn.: 2K/15/2017

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom: Zelená 2, 811 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ján Palík, nar. 18.06.1974, bytom Rožňavská 20/5, 979 01 Rimavská Sobota, podľa ust. § 34 a § 35
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 29.06.2017 o 11:00 hod. (prezentácia od
10:30 hod.) na adrese: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, zasadačka, prízemie.

Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov (§ 107 ods. 2 ZKR),
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR),
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Vo Zvolene, dňa 22.05.2017
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Crossdefault Management Group, k. s.
JUDr. Vladimír Grác, komplementár

K011452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Želinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 128/70, 082 71 Krivany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 49/2016 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 49/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
súp. pol. 4 - iná majetková hodnota
popis : zrážky zo mzdy úpadcu za 03/2017
súpisová hodnota : 337,85 EUR
deň zapísania do súpisu : 18.5.2017
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák. 7/2005 Z.z.

súp. pol. 7 - iná majetková hodnota
popis : preplatok dane za r. 2016
súpisová hodnota : 53,62 EUR
deň zapísania do súpisu : 18.5.2017
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 72/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

doplnenie súpisu všeobecnej podstaty :
súp. pol. 4 - iné majetkové právo
popis : zrážky zo mzdy úpadcu za 01 - 03/2017
súpisová hodnota : 226,94 EUR (01/17 - 101,34 €, 02/17 - 23,64 €, 03/17 - 101,96 €)
zapísanie do súpisu : 18.5.2017
dôvod zapísania majetku : §72 ods. 2 zák 7/2005 Z.z.

súp. pol. č. 9 - iné majetkové právo
dlžník : BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO : 31 347 037
popis : preplatok z ročného zúčtovania za r. 2016
súpisová hodnota : 209,24 EUR
deň zapísania do súpisu : 18.5.2017
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

súp. pol. č. 10 - iné majetkové právo
dlžník : BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO : 31 347 037
popis : daňový bonus za r. 2016
súpisová hodnota : 385,38 EUR
deň zapísania do súpisu : 18.5.2017
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dlubačová - DLUKOR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňova 3527, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 385 362
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K 86/2014 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K 86/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. pol. 41 - iné majetkové právo
dlžník : Martina Šimová - SIMI, Siladice 71, 950 52 Hlohovec, IČO : 37 252 577
popis : rozsudok OS Trnava z 29.3.2017, sp.zn. 36Cb 65/2016
súpisová hodnota : 18.304,46 € s prísl.
spoluvlastnícky podiel : 1/1
deň zapísania do súpisu : 18.5.2017
dôvod zapísania majetku : majetok úpadcu

K011455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VPMK s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 534, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 58/2011 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 58/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu VPMK s.r.o. v konkurze Kapušany, ruší zápis v OV č. 164/2016 zo dňa 24.8.2016 - doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty o súpisové položky
súp.pol. 52 - peňažná pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
dlžníci : PROFIT - INVEST, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4D, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
IČO : 36482871
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STAVBYINDUSTRIA s.r.o. v konkurze, Akademika Hronca 3, Rožňava, IČO :36494763
spoločne a nerozdielne 222.000,- € (48.000,- € + 174.000,- €)
právny dôvod vzniku : pohľadávka z neúčinného právneho úkonu podľa rozsudku OS Prešov č. 3Cbi 22/2012-479
zo 6.2.2015
súpisová hodnota : 222.000,- EUR
súp. pol. 53 - peňažná pohľadávka z neúčinného právneho úkonu
dlžník : PROFIT - INVEST, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4D, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO
: 36482871
právny dôvod vzniku : pohľadávka z neúčinného právneho úkonu podľa rozsudku OS Prešov č. 3Cbi 22/2012-479
zo 6.2.2015
súpisová hodnota : 312.000,- EUR
z dôvodu, že uznesením Najvyššieho súdu SR, č. 3Obdo 72/2016 z 22.2.2017 bol zrušený rozsudok KS Prešov, sp.
zn. 4CoKR 2/2015-581 z 29.6.2016 a rozsudok OS Prešov zo 6.2.2015, sp. zn. 3Cbi 22/2012-479 o neúčinnosti
právneho úkonu a povinnosti zaplatiť uvedené sumy.

K011456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Karol Závodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kochanovce 101, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2014 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, správca úpadcu Ing. Karol Závodský,
Kochanovce 101, 066 01 Humenné, SR, nar. 31.08.1960 týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Jana Matejková, Košúty 600, Košúty, SR
v celkovej prihlásenej sume vo výške 62.932,18,- €.
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 38.

JUDr. Martin Kirňak, správca

K011457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mgr. Anna Bačová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2017 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Popis: Nevyčerpaná časť preddavku
Celková suma: 663,88,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Uznesenie Okresného súdu Prešov, č.k. 4K/6/2017 – 49, zo dňa 16.03.2017
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 18.05.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a)

Súpisová zložka majetku č. 2
Popis: Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Škoda Fabia
VIN:TMBPW46Y774208124
EČV: VT 788AY
Približný rok výroby: 2006
Stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 2 500 EUR
Deň zapísania do súpisu: 18.05.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a)

V Humennom, dňa 18.05.2017
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K011458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kliment
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 055 584
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2017 S815
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2K/3/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca úpadcu: Jozef Kliment nar. 19.07.1982, bytom Čs.armády 1597/8, 069 01 Snina,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s miestom podnikania Čs.armády 1597/8, 069 01 Snina, IČO: 46
055 584 oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Sov. hrdinov
200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakm@mail.t-com.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K011459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Mravčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe súhlasu zástupcu veriteľov vyraďujem zo súpisu všeobecnej podstaty tieto súpisové zložky:

Hnuteľné vecí :
- Televízor zn. SONY,
- Sedacia súprava,
- Manželská posteľ

Dôvodom na vylúčenie je tá skutočnosť, že v žiadnom z ponukových kôl nebol o tieto súpisové zložky prejavený
záujem.

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K011460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Mravčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 23, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
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Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2012 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu v Prešove z 5.9.2012, č.k. 2K/10/2012 – 96, (publikované v OV 12.9.2012) bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníčky Iveta Mravčáková, nar. 17.02.1966, bytom Bajkalská 23, 080 01 Prešov do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Peter Rychnavský, Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou.

Zoznam prihlásených nezabezpečných veriteľov:

Por. č. Veriteľ:

Prihl. pohľ.
Nezabezpečení

1.

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48 Bratislava, IČO: 00 151 653

1.053,51 €

2.

Consummer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130

5.657,00 €

Spolu:

6.710,57 €

Po speňažení vecí pojatých do všeobecnej podstaty, pre konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov ostala
suma 4.920,00 €, ktorá bola rozdelená po schválení Uznesením Okresného súdu v Prešove z 19.4.2017 č.k.
2K/10/2012-236 nasledovne:

Pohľadávky proti podstate.................................................................................................. 364,53 €

Z toho
- odmena správcu zo získanej sumy 1.888,00 € .................................

267,97 €

- výdavky správcu................................................................................

73,90 €

- súdny poplatok .................................................................................

22,66 €

Na konečné uspokojenie nezabezpečených veriteľov ostala suma 4 555,47 € :

Por.
č.
1.
2.

Prihl.
pohľ.

Veriteľ:

Uspokojenie
celkom:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 816 07 Bratislava, IČO:
00151653
1.053,51 € 15,70 715,21 € 715,21 €
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01

5.657,06 € 84,30

3 840,26

3 840,26 €

%
uspokojenia
67,88
67,88
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Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01
3 840,26
5.657,06 € 84,30
3 840,26 €
Kežmarok, IČO: 35 923 130
€
6.710,57 € 100 4 555,47 4 555,47 €

67,88
67,88

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K011461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Molčan-servis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľušov 136, 086 22 Kľušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 277 388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/52/2016 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/52/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisovej zložky majetku
Typ:
iná
majetková
Popis : nevyčerpaná časť preddavku vo výške 663,88 EUR na účet v SLSP, a.s.

hodnota

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K011462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustín Karásek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 94, 080 05 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1956
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Preošv
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/1/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu Augustín Karásek, nar. 26.11.1956, trvale
bytom Gápľová 94, 080 05 Prešov – Solivar týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp. zn.: 1OdK/1/2017 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Slánska 20A, 080 06
Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo prostredníctvom e-mailu: presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K011463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Augustín Karásek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gápľová 94, 080 05 Prešov - Solivar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1956
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/1/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(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"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(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 29.5.2000, ako konkurzný správca úpadcu: Augustín
Karásek, nar. 26.11.1956, trvale bytom Gápľová 94, 080 05 Prešov – Solivar, občan SR (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1OdK/1/2017 zo dňa 09.05.2017 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
Augustín Karásek, date of birth 26.11.1956, residency at Gápľová 94, 080 05 Prešov – Solivar, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no:
1OdK/1/2017 dated as of May 09th, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2017.
This resolution became valid and enforceable on 17th of May 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
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address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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

K011464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV

Všeobecná časť :
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Uznesením Okresného súdu Košice I. č. k. : 32K/10/2016 zo dňa 27.06.2016, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 128/2016 dňa 04.07.2016, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961,
trvale bytom Debraď 113, 045 01 Debraď, Okresný súd Košice I vyhlásil na majetok dlžníka dňom 05.07.2016
konkurz a uznal konkurz za malý. Do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, so
sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice.

·

Súpis majetku

Správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého úpadcom a poskytnutej
súčinnosti tretích osôb dňa 08.09.2016, zverejnil v OV č. 173/2016 súpis majetku všeobecnej podstaty.

Súpis majetku tvorili peňažné prostriedky na účte úpadcu a motorové vozidlá Traktor kolesový poľnohospodársky
Belarus KS 691 AE a Citroen Berlingo KS 652 CL.

V priebehu konkurzu boli na správcovský účet úpadcu poukázané aj tri platby súdnou exekútorkou JUDr.
Denisou Regináčovou Mihálovou v celkovej sume 1.035,23 €.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku nasledovný :

Všeobecná podstata :

Názov majetku patriaceho do podstaty
Súpisová hodnota majetku v Eur Suma speňaženia
Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke a iné peňažné pohľadávky
282,56 €
282,56 €
Iná majetková hodnota – výťažok zo zastavených exekúcií na majetok úpadcu (§ 48
ZKR)
1.035,23 €
1.035,23 €
Traktor kolesový poľnohospodársky Belarus KS 691 AE
7.000,00 €
6.000,00 €
Citroen Berlingo KS 652 CL
3.000 €
1.601,00 €
Zostatok zaplateného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Spolu :

Majetok spolu :

453,92 €
11.771,71 €

453,92 €
9.372,71 €

11.771,71 € súpisová hodnota
9.372,71 € hodnota po speňažení

·

Prihlášky veriteľov

V základnej prihlasovacej lehote správcovi doručilo svoje prihlášky 7 veriteľov v počte 29 nezabezpečených
prihlášok. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručili prihlášky 2 veritelia v počte 2 nezabezpečených
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prihlášok. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručili prihlášky 2 veritelia v počte 2 nezabezpečených
prihlášok, ktorých zapísanie do zoznamu pohľadávok bolo zverejnené v OV. Všetky doručené prihlášky spĺňali
základné náležitosti a preto ich správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok.

Dňa 18.09.2016 uplynula lehota na popieranie pohľadávok. V uvedenej lehote správca poprel prihlášku veriteľa,
a to :

·

Československá obchodná banka, a.s., IČO : 36 854 140, Michalská 18, Bratislava, zapísanú v zozname
pohľadávok pod poradovým č. 2, čiastočne, a to v časti náklady z uplatnenia a celková suma.

Oznámenie o popretí pohľadávky správca v zmysle § 32 ods. 6 ZKR zaslal právnemu zástupcovi veriteľa dňa
19.09.2016.

Pohľadávky prihlásené celkom :

21 309,71 Eur

z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

21 309,71 Eur

- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) :

Pohľadávky uznané celkom :

0,00 Eur

20 727,99 Eur

a to v členení :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

20 727,99 Eur

- zabezpečené pohľadávky ( § 28 ods. 4 ZKR ) :

·

0,00 Eur

Schôdza veriteľov

Na schôdzi veriteľov, ktorá sa konala 03.10.2016 o 09.00 hodine v kancelárii správcu JUDr. Andrey Havlátovej
Rajczyovej, Žižkova 6, 040 01 Košice, sa zúčastnil jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, a to
Československá obchodná banka, a.s., IČO 36 854 140, Michalská 18, Bratislava s počtom hlasov 7430.

Prítomný veriteľ na schôdzi veriteľov v zmysle § 36 ZKR nenavrhol odvolať správcu JUDr. Andreu Havlátovú
Rajczyovú.
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Na predmetnej schôdzi bola za zástupcu veriteľov zvolená Československá obchodná banka, a.s., IČO 36 854 140,
Michalská 18, Bratislava, celkovým počtom hlasov 7430.

V zmysle § 107 ods. 2 ZKR: ,,v malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného
zástupcu veriteľov.“

·

Speňaženie majetku

Ako už bolo uvedené vyššie, speňažovaný majetok v konkurze predstavovali dve motorové vozidlá:

1. Traktor kolesový poľnohospodársky Belarus KS691AE, rok výroby 2007, súpisová hodnota 7.000,00 €,
speňažený v druhom ponukovom kole za najvyššiu ponúknutú sumu 6.000,00 €.
2. Citroen Berlingo KS 652CL, , rok výroby 2010, nepojazdný, súpisová hodnota 3.000,00 €, speňažený v treťom
ponukovom kole za najvyššiu ponúknutú sumu 1.601,00 €

Úpadca nevlastnil žiaden ďalší hnuteľný ani nehnuteľný majetok.

Ďalšie príjmy všeobecnej podstaty :

Správca zabezpečil na správcovskom účte úpadcu pri jeho otvorení peňažný zostatok na účte 158,67 € a tiež sumu
123,89 €.

Správca zabezpečil na správcovskom účte úpadcu peňažné sumy poukázané súdnou exekútorkou JUDr. Denisou
Regináčovou Mihálovou v celkovej výške 1.035,23 €.

Úpadca nebol v priebehu konkurzu zamestnaný a nemal žiaden príjem, ktorý mohol byť postihnuteľný súdnym
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.

·

Pohľadávky proti podstate (Príloha č. 1)

Prehľad pohľadávok proti podstate tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku.
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Pohľadávky proti podstate doposiaľ:
·
·
·

uhradené predstavujú sumu
neuhradené predstavujú sumu
predpokladané do skončenia konkurzu

1135,95 €
80,28 €
125,00 €

V uvedených pohľadávkach nie je zahrnutá odmena správcu zo speňažovania majetku všeobecnej podstaty
a súdny poplatok.

·

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

V priebehu konkurzu neboli vedené žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.

Rozvrhová časť :

1/ Príjmy všeobecnej podstaty za obdobie od 05.07.2016 do 27.04.2017 :

a/ Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke a iné peňažné pohľadávky

b/ Peňažné prostriedky poukázané súdnym exekútorom

282,56 Eur

1.035,23 Eur

c/ Príjem zo speňaženia motorových vozidiel

7.601,00 Eur

d/ vrátenie nespotrebovanej časti preddavku

453,92 Eur

Príjmy všeobecnej podstaty spolu

9.372,71 Eur

2/ Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 05.07.2016 do 27.04.2017 :

a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
pripadajúce na všeobecnú podstatu § 87 ods. 1 ZKR so zarátaním
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1) 1.341,23 Eur

b/ Odmena správcov z výťažku všeobecnej podstaty
Vyhl. MS SR č. 665/2005 Z. z. (Príloha č. 2)
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová

1.309,03 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty (príloha č. 3)
Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

18,75 Eur
2.669,01 Eur

3/ Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Príjmy všeobecnej podstaty od 05.07.2016 do 27.04.2017
Výdavky všeobecnej podstaty od 05.07.2016 do 27.04.2017
Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva

9372,71 Eur
2669,01 Eur
6703,70 Eur

Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 6703,70 Eur určená pre konečný
rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to :

suma čistého výťažku

6703,70

---------------------------------- = ---------------- = 0,323413 x zistená suma (príloha č. 4)
pohľadávky zistené celkom

20727,99

V súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR správca zástupcovi veriteľov určuje lehotu na schválenie
návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov 15 kalendárnych dní od dňa jeho
zverejnenia v obchodnom vestníku.

S úctou

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
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správca

Konečný rozvrh uspokojenia nezabezpečených veriteľov konkurznom konaní úpadcu Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, Debraď
113, 045 01 Debraď, sp.zn. 32K/10/2016, Okresný súd Košice I.

p.č. Veriteľ

Zápis pohľadávok veriteľa
Prihlásená Zistená
v zozname pohľadávok
suma
suma
pod poradovým číslom

Koeficient
uspokojenia
veriteľa

Konečná suma na
uspokojenie
veriteľa

0,32341300000

154,40 €

1.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, pobočka zahraničnej banky, 1
IČO:47258713, Karadžičova 2, Bratislava

477,40

477,4

2.

Československá obchodná banka, a.s.,
2 až 3
IČO: 36854140, Michalská 18, Bratislava

8012,68

7430,96 0,32341300000

2 403,27 €

3.

Slovenská konsolidačná a.s. (pôvodne
Slovenská
republika-Daňový
úrad 4 až 15
Košice, Rozvojová 2, Košice)

2662,61

2662,61 0,32341300000

861,12 €

4.

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO:
16
35724803, Pajštúnska 5, Bratislava

965,42

965,42

0,32341300000

312,23 €

5.

Sociálna poisťovňa, IČO: 30807484, Ul.
17 až 22
29.augusta 8-10, Bratislava

400,76

400,76

0,32341300000

129,61 €

6.

Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:
23 až 28
36284831, Bajkalská 29/A, Bratislava

1369,39

1369,39 0,32341300000

442,88 €

7.

KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o., IČO: 24785199, Československé 29
armády 954/7, Hradec Králové, ČR

7286,55

7286,55 0,32341300000

2 356,56 €
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8.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO:
00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 30
Bratislava *

99,80

99,80

0,32341300000

32,28 €

9.

Slovenská republika - Daňový úrad
31
košice, Rozvojová 2, Rošice *

35,10

35,10

0,32341300000

11,35 €

SPOLU:

21 309,71 €

20 727,99
€

6 703,70 €

JUDr.
Havlátová
Rajczyová

V Košiciach 19.05.2017

Andrea

správca

K011465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Firkala Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slivník 197 / 36, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1985
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/52/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/52/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca aktualizuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 175 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 217/2015 dňa
11.11.2015 (K024491) v časti hnuteľnej veci v nižšie uvedenom rozsahu (aktualizácie sú zvýraznené tučným
písmom:
Číslo
Počet
Evidenčné Rok
Popis
Výrobné číslo
položky
ks
číslo
výroby
Škoda Fabia COMBI
1
DIESEL 99-04 1.9 TDI 1
TMBGS26Y254218331 TV784CF
2004
PD ELEGANCE

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v €

nepojazdné,
havarované

1/1

100,00 €

LawService Recovery, k.s.

K011466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Legát Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojkovce 39, 053 61 Vojkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
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Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/46/2015 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/46/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

115.Peňažná pohľadávka
Suma a mena: 323,86 €
Dlžník: Slesalko, s.r.o.,Cintorínska 3, Bratislava , IČO: 43907148
Právny dôvod vzniku: zrážky zo mzdy za 04/2017
Súpisová hodnota majetku: 323,86 €
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