Obchodný vestník 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

K029475
Spisová značka: 4K/58/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: TITOL, s.r.o., so sídlom Roľnícka
116, 831 07 Bratislava, IČO: 36 781 274, správcom ktorého je: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie Nám. Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, značka správcu S1169, o vydaní
opravného uznesenia,
rozhodol
Súd o p r a v u j e výrok uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.12.2016, č. k. 4K/58/2015 - 168, tak, že
druhý odsek výroku správne má znieť:
„Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: TITOL, s.r.o., so sídlom Roľnícka 116, 831 07 Bratislava, IČO: 36
781 274: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, značka správcu S1169.“
V ostatných častiach zostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.12.2016, č. k.
4K/58/2015 - 168, nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 23.12.2016
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K029476
Spisová značka: 8K/44/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom
Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OPERA JET
a. s., so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 616 834
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: OPERA JET a. s., so sídlom Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO:
36 616 834.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Jarmila Čižmárová, so sídlom kancelárie Kutlíková 17, 851
02 Bratislava, zn. správcu: S 112.
Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchtoVydáva
skutočnostiach.
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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veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
11. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
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správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
22. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Bratislava I dňa 22.12.2016
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 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

K029477
Spisová značka: 8K/40/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Stanislav
Ďuratný , nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, občan SR,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu Ing. Stanislav Ďuratný , nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841 05
Bratislava, občan SR, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 22.12.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K029478
Spisová značka: 8K/59/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Orság, nar. 29.03.1966, Jána Smreka 1,
841 08 Bratislava, občan SR, právne zast.: LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Orság, nar. 29.03.1966, Jána Smreka 1, 841 08 Bratislava, občan
SR
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Jozef Orság, nar. 29.03.1966, Jána Smreka 1, 841 08 Bratislava, občan SR, predbežného
správcu: JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1581.
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 22.12.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K029479
Spisová značka: 26K/8/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NEEL s.r.o., so sídlom Werferova 3, 040 11
Košice - Mestská časť Juh, IČO: 36 863 718 o návrhu správcu: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, značka správcu: S176 na predĺženie lehoty na popretie pohľadávok takto
rozhodol
Predlžuje

lehotu na popretie pohľadávok o 10 dní.

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
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 23.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K029480
Spisová značka: 26K/68/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Monika Kapsdorferová, nar.: 20.08.1967, bytom
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Monika Kapsdorferová, nar.: 20.08.1967, bytom
Hurbanova ul. 2006/16, 052 01 Spišská Nová Ves.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 23.12.2016
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K029481
Spisová značka: 1K/84/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: VIVALDI, s.r.o., so
sídlom Fučíkova 25, 085 01 Bardejov, IČO: 36 582 921 o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného
správcu RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, takto
rozhodol
priznáva RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov za výkon funkcie predbežného
správcu paušálnu odmenu vo výške 497,91 eura a náhradu výdavkov vo výške 332,16 eura, ktoré mu budú po
právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 09.04.2014 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 36/2014
(23/04-14).
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 829,63 eura zloženého navrhovateľom dňa 09.04.2014
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 36/2014 (23/04-14).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie saVydáva
podáva
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Košiciach.
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 22.12.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K029482
Spisová značka: 1K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEKNO, s.r.o., so sídlom
Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 696 331, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TEKNO, s.r.o., so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 696
331.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 22.12.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K029483
Spisová značka: 1K/26/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Juráček, nar.
10.10.1955, bytom Mlynská 1487/105, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
kancelárie Tkáčska 2, a080
01 Prešov, takto
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Jozef Juráček, nar.
10.10.1955, bytom Mlynská 1487/105, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom
kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Miloša
Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eur zloženého
dňa 26.07.2012 na účet tunajšieho súdu položka 46/2012.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 7.12.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K029484
Spisová značka: 36K/12/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alexsandria Ria Horrus (pôvodné
meno Mária Horusová), narodená 02.02.1958, bytom Okružná 6497/9, 917 01 Trnava, správcom majetku ktorého je
JUDr. Alexander Floriš, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Alexander Floriš, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 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 21.12.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K029485
Spisová značka: 36K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SES Energoprojekt, s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09
Bratislava, IČO: 35 701 951, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: QUATRO GROUP, s.r.o., so
sídlom Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, IČO: 36 694 355, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:19171/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi QUATRO GROUP, s.r.o., so sídlom Bratislavská 81/37, 931
01 Šamorín, IČO: 36 694 355, z dôvodu späťvzatia návrhu
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.12.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K029486
Spisová značka: 36K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom
Eszterházyovcov 715/4, 924 01 Galanta o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Bc. Dušan Polák, nar. 30.06.1979, bytom Eszterházyovcov 715/4,
924 01 Galanta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.12.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K029487
Spisová značka: 36R/4/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TERRA REAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 45 520 741, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 29180/V, o
návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: TERRA REAL, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 45 520 741, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 29180/V.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.12.2016
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K029488
Spisová značka: 23K/36/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VVL INVEST, s.r.o., IČO 35902124, Tamaškovičova
17, Trnava, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25147/T, takto
rozhodol
Súd p r e d l ž u j e predbežnému správcovi Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3,
Trnava, lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.12.2016
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K029489
Spisová značka: 2K/88/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Imrich Szaniszlo, nar. 12. 01. 1948, bytom 974
01 Banská Bystrica, Trieda SNP 28, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Imrich Szaniszlo, nar. 12. 01. 1948, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Trieda SNP 28.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
O t v á r aao malý
zmenekonkurz.
a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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podstaty JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
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V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Imrich Szaniszlo, nar. 12. 01. 1948, bytom 974 01 Banská Bystrica,
Trieda SNP 28.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029490
Spisová značka: 2K/89/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Igor Hermánek, nar. 21. 04. 1964, bytom 976 62
Brusno - Ondrej nad Hronom, Oremlaz 477/21 o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Igor Hermánek, nar. 21. 04. 1964, bytom 976 62 Brusno - Ondrej nad
Hronom, Oremlaz 477/21.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
ZKR).
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veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029491
Spisová značka: 2K/90/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Zoltán Kováč, nar. 26. 02. 1981, bytom 991 22
Bušince, Krtíšska 273/32 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Zoltán Kováč, nar. 26. 02. 1981, bytom 991 22 Bušince, Krtíšska
273/32.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská
k.s., so sídlom kancelárie Martina Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec.
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Európskou centrálnou abankou
alebo
Národnou
bankou
Slovenska.
Ak
je
pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 2912
ods. 5 ZKR).

10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu
písomne
správcovi, inak saKonkurzy
mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením
v Obchodnom
Obchodný
vestníkoznámiť
250/2016
a reštrukturalizácie
Deň
vydania: 30.12.2016
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca
si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029492
Spisová značka: 2K/91/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19. 07. 1965, bytom 991
03 Pôtor, Pôtor 36, IČO: 41 285 450, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Mgr. Ľubomír Suja, nar. 19. 07. 1965, bytom 991 03 Pôtor, Pôtor 36,
IČO: 41 285 450
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029493
Spisová značka: 2K/92/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Ranč u
Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 906 048, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 17056/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo,
IČO: 44 906 048
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
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029494
Spisová značka: 2K/93/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom
podnikania 974 05 Banská Bystrica, Medená 14282/12, IČO: 10 832 521, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania 974 05
Banská Bystrica, Medená 14282/12, IČO: 10 832 521
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029495
Spisová značka: 2K/94/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vladimír Binka, nar. 19. 04. 1949, bytom 981 01
Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 446, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Vladimír Binka, nar. 19. 04. 1949, bytom 981 01 Hnúšťa, Nábrežie
Rimavy 446
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.12.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K029496
Spisová značka: 5K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Bibiana Jahvodková, nar. 28.01.1990,
bytom Horný Hričov 136, 013 42 Horný Hričov, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Jaroslava Plichtu, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K029497
Spisová značka: 3K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bučkuliak, nar. 15.3. 1986, bytom
Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky, uznesením 3K/29/2013-103 zo dňa 28.11. 2016 zrušil konkurz po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 20.12. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 23.12.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K029498
Spisová značka: 3K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Harvan, nar. 17.1.1978, bytom Okružná 103/37,
022 04 Čadca - U Hluška, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Harvan, Okružná 103/37, 022 04 Čadca - U
Hluška, IČO: 41359208, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.8.2016, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Harvan, nar. 17.1.1978, bytom Okružná 103/37, 022 04 Čadca U Hluška.
II. Ustanovuje správcu: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie Podzávoz 32, 022 01 Čadca.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/24/2016. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) uvedené, proti komu
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prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 23.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029499
Spisová značka: 5NcKR/12/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bučkuliak, nar.15.03.1986, bytom Nábrežná 3466/6,
038 61 Vrútky o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I. Povoľuje oddlženie dlžníka: Jozef Bučkuliak, nar.15.03.1986, bytom Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Janka Grolmusová so sídlom kancelárie E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin.
III. Určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať písomnému súhlasu
správcu nasledovne:
- právne úkony dlžníka smerujúce k skončeniu pracovného pomeru
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 300,- EUR alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 200,- EUR v jednom
kalendárnom mesiaci
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je povinný poskytnúť na konci každého skúšobného roka na uspokojenie svojich záväzkov správcovi sumu
1800,- EUR.
V. Správca je povinný v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky významné
skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom. Zároveň je správca povinný vždy v polovici a na konci
každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú písomnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas tohto roka či polroka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 23.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029500
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Jozef Kučák, nar. 12.07.1968, bytom
Valča 571, 038 35 Valča, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, 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 Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Jozef Kučák, nar. 12.07.1968, bytom
Valča 571, 038 35 Valča, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kučák, nar. 12.07.1968, bytom Valča 571, 038 35 Valča
II. Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie a v
jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 4K/22/2016. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk <http://www.justice.gov.sk>, v
časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu.
Prihlasujú sa tiež pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú
vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku
v konkurze musí tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne
(§ 29 ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
IV.

Súd otvára malý konkurz.

V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 ods. 1 Zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec
prejednať a rozhodnúť, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené
neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce
sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci, súd neprihliada. V námietke zaujatosti
musí byť podľa § 52 ods. 2 CSP okrem všeobecných náležitostí podania (§127 ods. 1 CSP) uvedené, proti komu
smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029501
Spisová značka: 6K/20/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 6K/20/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dlžníka:
Rastislava Gonšenica,
nar. 24.10.1975,
trvale
Slnečnásídle:
153/22,
029 01 Námestovo, podnikajúci
o zmene a doplnení
niektorých zákonov
nabytom:
svojom webovom
www.justice.gov.sk
pod obchodným menom: Rastislav Gonšenica RAGON, s miestom podnikania: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo,
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IČO: 37387189
o návrh na vyhlásenie konkurzu

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 6K/20/2016
Obchodný vestník 250/2016
PREDVOLANIE

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

Vo veci
navrhovateľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina
dlžníka:
Rastislav Gonšenica, nar. 24.10.1975, trvale bytom: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo, podnikajúci
pod obchodným menom: Rastislav Gonšenica RAGON, s miestom podnikania: Slnečná 153/22, 029 01 Námestovo,
IČO: 37387189
o návrh na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 15. 2. 2017 o 10.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 22. 12. 2016
Za správnosť vyhotovenia: Jana Janušová
POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K029502
Spisová značka: 5K/23/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30 527 856, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, 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 Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30 527 856, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5, 034 01
Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5, 034 01
Ružomberok, IČO: 30 527 856.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029503
Spisová značka: 5K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114,
023 55 Vysoká nad Kysucou, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Jozef Bitala, nar. 02.03.1972, bytom Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká
nad Kysucou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, 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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K029504
Spisová značka: 5K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, bytom Liptovská Teplá 309,
034 83 Liptovská Teplá, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ivan Šípoš, nar. 26.04.1965, bytom Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská
Teplá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029505
Spisová značka: 5K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. David Beleščák, nar. 31.12.1983,
bytom 023 51 Raková 34, (do 18.06.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. David Beleščák - B Transport, s
miestom podnikania: 023 51 Raková 34, IČO: 45256080), právne zastúpeného advokátskou kanceláriou: Advokátska
kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o., so sídlom Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca, IČO: 36 866 849,
správcom ktorého je: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie: Raková 683, 023 51 Raková, takto
rozhodol
Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 155/2015 zo dňa 13.08.2015
(opravený v Obchodnom vestníku č. 205/2015 dňa 26.10.2015), a to:
1. Plazmový televízor Panasonic, uhlopriečka 105cm v súpisovej hodnote 300,- eur,
2. Počítač HP v sume (súpisovej hodnote ) 50,- eur,
3. Laserové farebné multifunkčné farebné zaradenie Epson v súpisovej hodnote 50,- eur,
4. Laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie Samsung v súpisovej hodnote 50,- eur,
5. Tablet Prestigio 7,0 Ultra v súpisovej hodnote 50,- eur,
6. Tablet Prestigio 7,0 Prima Duo 3G v súpisovej hodnote 50,- eur,
7. Notebook Toshiba 15, r.v. 2013 v súpisovej hodnote 50,- eur,
je správca povinný speňažovať (v druhom a treťom kole ) jednotlivo alebo v jednom súbore nasledovným spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku
na všetky veci, alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v Obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie jednotlivé veci na predaj za súpisovú hodnotu,
c)
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a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku, pričom záujemca môže predložiť ponuku
na všetky veci, alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne,
b)
súbežne so zverejnením ponukového konania v Obchodnom vestníku zverejní správca
prostredníctvom bezplatnej inzercie jednotlivé veci na predaj za súpisovú hodnotu,
c)
lehota na podávanie ponúk bude 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
d)
každú ponuku zo strany záujemcu v reakcii na inzerciu zapíše správca do ponukového konania, o čom
záujemcu poučí,
e)
ponuku v reakcii na zverejnenie ponukového konania v obchodnom vestníku správca zapíše do ponúk
v rámci ponukového konania, o čom záujemcu poučí,
f)
ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania v rámci druhého kola nesmie byť nižšia
ako je 80 % súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky, resp. pri predaji v jednom súbore 80% súpisovej hodnoty
súboru majetku a ponúknutá kúpna cena v rámci inzercie a ponukového konania v rámci tretieho kola nesmie byť
nižšia ako je 50 % súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky, resp. pri predaji v jednom súbore 50% súpisovej
hodnoty súboru majetku,
g)
ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
h)
vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o
čom bude bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania
predchádzajúcich podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
i)
kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
j)
v prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý
predložil najvyššiu ponuku,
k)
vyhlasovateľ - správca oboznamuje záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci sa predávajú v stave v
akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné
prepravné náklady,
l)
v prípade neúspechu druhého a tretieho kola ponukového konania požiada správca súd o uloženie
ďalšieho pokynu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 22.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029506
Spisová značka: 6K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Mgr. Andrea Šperková, Palárikova 76, 022 01 Čadca, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: G.M.D. s.r.o., so sídlom Horelica 302, 022 01 Čadca, IČO: 44
633 645, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: G.M.D. s.r.o., so sídlom Horelica 302, 022 01 Čadca, IČO: 44 633 645.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 23.12.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 23.12.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K029507
Spisová značka: 3K/14/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so
sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 395 463, správcom ktorého je: Mgr. Michal Miho, so
sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného: TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 36 613 843, na vstup do konania, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa, aby v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy doplnil a opravil podanie zo dňa 16.11.2016
spôsobom uvedeným v odôvodnení tohto uznesenia.
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 23.12.2016
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K029508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlapáková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2015 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac otkóber 2016 vo výške 149,21 €
- Zrážka zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac november 2016 vo výške 158,61 €

K029509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Rastislav Šafranko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arm.Gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/83/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/83/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisu majetku oddelenej podstaty.
JUDr.Michal Jakubek- správca úpadcu Úpadca: Ing. Rastislav Šafranko nar. 23.02.1978, bytom Arm.gen. Svobodu,
6461/42, 080 01 Prešov, na ktorého majetok bol Okresným súdom Prešov uznesením sp.zn. 1 K/ 83/2015 zo dňa
28.12.2015 vyhlásený konkurz uverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 1/2016 z 04.01.2016 a právoplatný dňa
05.01.2016.
V súlade s ustanovením § 76 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení /ďalej len
ZKR/ , zverejnil správca súpis oddelenej podstaty majetku úpadcu v OV č. 47/2016 zo dňa 09.03.2016. Na
základe rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 8 C /21/2012 zo dňa 10.05.2012 bolo BSM účastníkov Jany
Šafránkovej rod. Kmecovej nar. 12.07.1977 a Ing. Rastislava Šafránka, nar. 23.02.1978 zrušené.
Na základe uvedného rozhodnutia správca v zmysle ust.ZKR a v súlade s ust. Občianského zákonníka
č.40/1964 Zb. v platnom znení podal v zmysle zák.č.165/1995 Z.z. , katastrálného zákona návrh na zápis
vlastníckého práva do okresného úradu Prešov , katastrálného odboru na vyporiadanie BSM .Týmto úkonom
došlo k zmene účastníkov právneho vzťahu a tým aj spoluvlastníckého podielu. Správca v zmysle ZKR najmä ust.
§ 76 ods.3/ a § 40 vyhl.č. 665/2005 Z.z. uvedenú zmenu aktualizuje a zverejňuje ju v uvedenom súpise oddelenej
podstaty takto:
1. Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa,a.s. Tomašíková 48, 832 37 Bratislava ,IČO:00151653
Zabezpečená pohľadávka vedená v zozname pohľadávok pod č.7.
Súpisná
položka

Druh
Nehnuteľnosti

Štát Okres Obec:

Kat.
LV
Parcela
územie číslo: číslo:
3075

Podiel

Výmera Celková
Súpisová
m 2.
hodnota majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) byt č.21 na 2.posch. bytového domu
s.č.6754 na parc.č.2600/13
b)spoluvl. Podiel
na spoločných SR Prešov Prešov Prešov
častiach a spoloč-ných zariadeniach
v podiele 76/3065

Deň vydania: 30.12.2016

28.450,-€.
Na
CKN
1/2
parc.č.
vica
2600/13

-

Na základe znaleckého
posudku č.22/2016
Zo dňa 29.2.2016

28.450,-€

Súpisová hodnota:

K uvedenej súpisovej zložke majetku č.2 sa vzťahujú následovne zabezpečovacie práva( “ZP”)

Deň
Pohľadávka
Zabezpečená
Druh ZP:
vzniku
č.:
suma v €:
ZP:
7

Záložné
právo

71.261,24

Deň
Poradie
registrácie
Právny dôvod:
ZP:
ZP:
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a mandátnej
3.10.2011 3.10.2011
zmluvy zo dňa 03.10.2011,Č.vkladu V 5422/11.Vlastníctvo v
Prvé
podielovom spoluvlastníctve

Vo Vranove nad Topľou 26.12.2016
JUDr.Michal Jakubek, správca

K029510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/4/2016 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca úpadcu Peter Monček, nar. 01.06.1980, trvale bytom
1. mája 1160/36, 020 01 Púchov týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK67 0200 0000 0037 6496 9157. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
V Trenčíne 27.12.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K029511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/215
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej
podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: 36 775 703, so sídlom Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina, týmto
zverejňuje oznam o vyhlásení IV. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok zapísaný do
všeobecnej komkurznej podstaty.
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý je predmetom speňažovania bol zverejnený v OV č.
240/2015 dňa 15.12.2015 pod položkou K027126.
Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku:

Súpisová hodnota sporný zápis v dôvod sporného
majetku
prospech
zápisu

P.č. Názov súpisovej položky

1

Osobný automobil, Kategória M1 zn. Mercedes Benz 208 CDI C/CA 1A/21E4DV29,
€6,000.00
VIN: WDB9026721R821875, farba biela, rok výroby 2008, ŠPZ: BL 297 IS

-

-

2

Osobný automobil, Kategória M1, zn. Renault Master JD, VIN: VF1JDAMH634192953,
€6,000.00
farba šedá, rok výroby 2008, ŠPZ: BL 882 IS

-

-

Podmienky IV. kola verejného ponukového konania:
Hnuteľný majetok sa speňažuje každá súpisová zložka samostatne. V štvrtomom kole sa majetok speňažuje
za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie záujemcu musí byt minimálne vo výške 70% súpisovej
hodnoty za každú súpisovú položku samostatne.
Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie majetku, návrh kúpnej ceny za každú súpisovú zložku samostatne ktorá musí dosahovať u
každej samosatnej súpisovej položky hodnotu minimálne 70 % jej súpisovej hodnoty.
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese správcu v zalepenej obálke označené : Verejné
ponukové konanie –“ neotvárať “.
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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Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom
správca vyhotoví úradný záznam - zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu, ktorým je v konaní
18R/1/2015 veriteľský výbor.
S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím predmetu
kúpy znáša kupujúci.
Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.
Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V Dolnom Kubíne dňa: 27.12.2016

JUDr. Eva Plichtová, PhD

K029512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERRZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/215
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Ferzastav SK, s.r.o. so sídlom Závodská cesta
3911/24, 010 01 Žilina, sp. zn. 18R/1/2015 doplňuje súpis všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky:
P.č.

8
9

Názov súpisovej položky

Súpisová hodnota Spoluvl.podiel Sporný zápis

Peňažná pohľadávka - v.s. 201511 MMCITE+ A.S.

12,447.40 €

1/1

----

Peňažná pohľadávka - v.s. 4008833187 IPU

193.02 €

1/1

----

60,069.28 €

1/1

----

10 Peňažná pohľadávka - v.s. 201516 OHL ŽS

K029513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MeHstav, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 751 718
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/18/2014 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/18/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Eva Plichtová správca konkurznej podstaty so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, týmto
zverejňuje oznam o vyhlásení VII. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok úpadcu MeHstav
s.r.o., so sídlom Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca, IČO: 46751718
Majetok bol zapísaný do všeobecnej konkurznej podstaty, zverejnený v OV č. 38/2015 pod položkou K004373
Súpisová položka č.20 kovová lyžica k bagru zn. BL71, šírka lyžice 60 cm, používaná, rok výroby cca. 2100 ,
súpisová hodnota 1600.- Eur.
Podmienky VII. kola verejného ponukového konania:
V siedmom kole sa majetok - lyžica k bagru BL71 speňažuje za najvyššiu ponúknutú cenu.
Podmienky ponukového konania:
1. Presné označenie záujemcu, návrh kúpnej ceny
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese sídla správcu v zalepenej obálke označené
PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ!
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Správca o
vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu – (Okresný súd Žilina)
Rozhodujúcim kritériom pre víťaza je najvyššia cena, pri splnení vyššie uvedených podmienok. S víťazom
ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím
predmetu kúpy znáša kupujúci.
Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v stave ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.
Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej
zmluvy.

V Dolnom Kubíne dňa 27.12.2016
správca

JUDr. Eva Plichtová, PhD.,

K029514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu VAMAX-X, s.r.o.
v konkurze, sídlom 13, Prakovce 055 62, IČO: 36 601 764, 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 (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ
GLOBAL RECYKLING a.s., sídlom Doudlebská 1406/8, Praha 4, ČR,
IČO: 24672394

Por. č. Poradie
Celková suma Dátum doručenia
1
iná pohľadávka 19.812,99 €
23.12.2016
2
iná pohľadávka 20.304,80 €
23.12.2016

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh 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).
V Košiciach, dňa 23. decembra 2016
JUDr. Milan Okajček, správca

K029515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Sedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1975
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s., správca S 1755, so sídlom kancelárie Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava správca
úpadcu Mariána Sedláka, nar: 02.11.1975, bytom Ševčenkova 1051/1, 851 01 Bratislava ako správca úpadcu v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zápis nezabezpečenej pohľadávky do zoznamu
pohľadávok na základe súhrnnej prihlášky nezabezpečených pohľadávok, ktorá bola správcovi doručená po
základnej prihlasovacej lehote:

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ondavská 3

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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825 21 Bratislava
IČO: 35 937 874

Celková suma pohľadávky prihlásenej súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok:

por. č. 1: 676,20 €

Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok doručená do kancelárie správcu dňa:

23.12.2016

Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa:

27.12.2016

V Bratislave, dňa 27.12.2016
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca úpadcu

K029516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pitoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1.mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2016 S1035-12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/29/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ingrid Pitoňáková, nar. 13.8.1972, Trieda 1.mája
2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice
I. zo dňa 14.11.2016 č.k. 32K/29/2016, publikované v OV MS SR č. 223/2016 dňa 22.11.2016, zvoláva podľa § 34
ods.1 zák.č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov / ďalej ZKR /

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.2.2017, v kancelárii správcu KP: Jána Kalinčiaka 6,
Michalovce, o 9,00 hod.
Program

s ch ô d z e :

1. Otvorenie a zistenie uznášaniaschopnosti
2. Správa o činnosti správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 107 ods.2 ZKR
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1/ ZKR
5. Z á v e r
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpil z OR. Zástupcovia sa preukážu
plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Michalovciach, dňa 27.12.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K029517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Štefáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K /53/2016 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 K /53/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie:
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa REVO, s. r. o. v konkurze, Žriedlová č. 11, Košice, IČO:
36 575 011, ktorého prihláška (na celkovú sumu 6.640,00 EUR) bola doručená správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty dňa 27.12.2016. Deň zápisu 27.12.2016.
Košice, 27.12.2016
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K029518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pitoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1.mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2016 S1035-13
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

30

Obchodný vestník 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
JUDr. Viera Dobrovolská, správca KP úpadcu: Ingrid Pitoňáková, nar. 13.8.1972, trvale bytom: Trieda 1.mája
2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves, týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
- Súpisová zložka majetku číslo zápisu: 01
Preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhláseného konkurzu č.k. 32K/29/2016 v zmysle § 8 ods.1 vyhl.
MS SR č.665/2005 Z.z., ktorý dlžník zložil do pokladne správcu KP v sume 1660,00 eur.
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 1.10.2016
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: preddavok na úhradu nákladov konkurzu uhradený dlžníkom
priamo správcovi KP
Súpisová hodnota: 1660,00 eur.
Michalovce, dňa 27.12.2016
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K029519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sorger Radomír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krompašská 54, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/31/2014 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní do zoznamu
pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote

JUDr. Erika Šimová, správca : Ing.Radomír Sorger, nar. 15.04.1968, Krompašská č. 54, 040 11 Košice-Pereš
týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania č. 30K/31/2014, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala dňa 27.12.2016 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:
Slovenská republika-Krajský súd v Bratislave , IČO: 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava , štát: Slovenská
republika, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Poradové číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 9S/2 Celková prihlásená suma: 80 EUR
JUDr. Erika Šimová, správca
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K029520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Nekanovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.9.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lea Gubová
Sídlo správcu:
Hornopotočná 16, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/29/2015 S 1269
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, 917 01 Trnava doplňujem
o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota, zrážka zo mzdy úpadcu Lenka Nekanovičová, nar. 1.9.1976, Františkánska 3, vo výške 83,
48 Eur uskutočnená za mesiac 11 /2016, súpisová hodnota 83,48 Eur.
V Trnave, dňa 21.12.2016
JUDr. Lea Gubová, správca

K029521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kitta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Peter Kitta, nar. 25.12.1981,
bytom Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
25K/40/2016 zo dňa 08.11.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 219/2016 dňa 15.11.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: Peter Kitta, born on the 25th of December 1981, residing Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, I
am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 25K/40/2016 dated the
8th of November 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Journal No. 219/2016 dated the 15th of November 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Journal, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Journal shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee with registered seat: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava – SK, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy.
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 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.
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
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 Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum.
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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
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Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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 representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Commercial Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, 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 habitual residence, 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 the 29th of May 2000.
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
konkurzný správca - bankruptcy trustee

K029522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klbiková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku:
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11. Zrážky zo mzdy - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu podliehajúcom exekúcii za mesiac november 2016 v sume
187,80 €

K029523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jalčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koncová 168/30, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbaňová
Sídlo správcu:
Komenského 673/49, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/22/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Odpis Zápisnice z prvej schôdze veriteľov úpadcu Mária Jalčová nar. 01.06.1941, Koncová 168/30, 971 01
Prievidza, občan SR, konanej dňa 27.12.2016 o 10,00 hod v kancelárií správcu Komenského 673/49, 020 01
Púchov.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie podľa ustanovenia § 36 ZoKR
Záver

Predseda schôdze: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Prítomní veritelia – viď prezenčná listina - nebol prítomný žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Správca otvoril prvú schôdzu veriteľov. Po otvorení schôdze správca konštatoval, že schôdze sa nezúčastnil žiaden
veriteľ prihlásenej pohľadávky a schôdza veriteľov úpadcu Mária Jalčová, nar. 01.06.1941 nie je uznášaniaschopná.
Vzhľadom na uvedené správca konštatuje že v súlade s ust. § 39 ZoKR pôsobnosť zástupcu veriteľov vykonáva
súd.
Správca ukončil prvú schôdzu veriteľov o 10,13 hod.
V Púchove, 27. 12. 2016. Zapísal: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca
Prílohy: prezenčná listina

K029524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šlapáková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K 41/2015 S 1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K41/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
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Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V konkurznej veci úpadcu: Anna Šlapáková, nar. 17.5.1959, bytom Palárikov rad 469/13, 935 26 Starý
Tekov vedenej na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31K/41/2015, správca úpadcu JUDr. Tatiana Timoranská, so
sídlom Podzámska 32, Nové Zámky, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty
a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Veriteľský výbor /zástupca veriteľov/, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom. Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č.
0918907247 alebo e- mailom na adrese: timoranska@akts.sk

K029525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu Mária Liptáková, nar. 08.01.1961, trvale bytom Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida, na majetok
ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32K/30/2016 zo dňa 19.12.2016 v súlade
s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že do
správcovského spisu č. 32K/30/2016 S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od
9:00 - 15:00 hod. v kancelárii správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040
01 Košice. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na
vyššie uvedenú adresu, telefonicky alebo faxom na č.: +42155-72 875 44.
V Košiciach, dňa 27.12.2016

K029526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/30/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní – Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/
No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
1. V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Mária Liptáková, nar.
08.01.1961, trvale bytom Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I sp. zn. 32K/30/2016 zo dňa 19.12.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the Mária Liptáková, registered seat / permanent address at Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida, identification
no./bith certificate no./date of birth: 08.01.1961 (hereinafter only as ,,Bankrupt“) my duty is to inform that with the
resolution of the District Court Košice I no. 32K/30/2016 dated 19th of December 2016 bankruptcy was declared on
the Bankrupt´s estate.
2. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.12.2016. Dňom
24.12.2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published on 23rd of December 2016. Bankruptcy was declared on
24th of December 2016.
3. 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 Restructuring Act as amended (hereinafter only as „BRA“ )
applies:
4. 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).
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 (Bulletin), 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 (Bulletin) 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 restructuring proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuring of the bankrupt, the court declines the request on restructuring by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
5. 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).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., adresa kancelárie
Holubyho 12, 040 01 Košice, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd
Košice I, 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., office
address at Holubyho 12, 040 01 Košice, the 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 Košice I, 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 (Bulletin) (Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. 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
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Report (Bulletin) 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 (Bulletin) with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. 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 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).
9. 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).
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).
10. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
11. 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).
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).
12. 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 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).
13. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
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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 orname 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).
14. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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).
15. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
19. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
20. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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
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determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial Report (Bulletin) (Bulletin) (§ 29 sec. 8 BRA).
21. 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 intoconsideration 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).
22. 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).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať 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).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards thejudge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater 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 learned 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 matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3
Civil process order).
24. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Košiciach 27.12.2016 – In Košice 27th of December 2016
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.

K029527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ida 342, 044 55 Veľká Ida
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/30/2016 S1155
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Okresný súd Košice I
32K/30/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty
týmto
oznamuje a zároveň zverejňuje
číslo bankového účtu pre účely konkurzného konania č. 32K/30/2016, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350 eur, v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľom.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive podľa § 32 ods. 2 z. č. 7/2005 v znení účinnom od 1.1.2012 (ďalej len ZKR).
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu je: SK48 1100 0000 0026 1477 2477.
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
V Košiciach, dňa 27.12.2016

K029528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kitta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/40/2016/S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/40/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Miriam Šefčíková, PhD. so sídlom Podjavorinskej 37/1, Trnava ako ustanovený správca v konkurze na majetok
úpadcu Peter Kitta, nar. 25.12.1981, bytom Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, zvolávam v zmysle § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prvú schôdzu
veriteľov na deň 17.02.2017 o 13:30 hod. v sídle správcu s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzu
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
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5. Rôzne
6. Záver

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu

K029529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Cholevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosuchov 521, 919 05 Trstín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/43/2016/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/43/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
Notification to foreign creditors
Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Iveta Cholevová,
nar. 14.12.1970, bytom Rosuchov 521, 919 05 Trstín, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.
36K/43/2016 zo dňa 05.12.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 237/2016 dňa 12.12.2016.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated the 29th of May 2000, as the trustee
of bankrupt: Iveta Cholevová, born on the 14th of December 1970, residing Rosuchov 521, 919 05 Trstín, I
am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 36K/43/2016 dated the
05h of December 2016, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was
published in the Commercial Journal No. 237/2016 dated the 12th of December 2016.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia predmetného uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Journal, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Journal shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.
The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee with registered seat: Podjavorinskej
37/1, 917 01 Trnava – SK, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy.
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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 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.
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
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 Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum.
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.
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.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada.
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.
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.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.
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.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
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.
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines a statement in the application, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
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 representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only
by publishing them in the Commercial Journal.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, 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 habitual residence, 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 the 29th of May 2000.
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
konkurzný správca - bankruptcy trustee

K029530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp so sídlom na Farskej ul. 33./I.p., 949 01 Nitra, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Klára Doležálková, narodená dňa 26.10.1964, trvale bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo ( ďalej len
,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), č.k.: 32K/3/2016 vedenom na OS NR) vyhlásil verejné ponukové
konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Verejného ponukového konania zverejneného
v OV č.: 231/2016 pod K 027315) sa nezúčastnil žiadny záujemca.
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K029531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Okresný súd Nitra
32K/3/2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert Hipp, správca konkurznej podstaty úpadcu: Klára Doležálková, narodená dňa 26.10.1964, trvale
bytom: Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo (ďalej len ,,úpadca resp. dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), zapísaný
v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, týmto na základe záväzného
pokynu, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do
všeobecnej podstaty (majetok zverejnený v OV č.: 92/2016 pod K011184 – od súpisovej zložky 3 až 140) a to:
Č.súp.
Názov súpisovej zlož. majetku :
zložky

Výrobné číslo:

Počet:

Súp. hod.

Miesto ulož.:

Špecif.

Pozn.:

1

100,00

Bratisl.

El.spot.

použ.

3/.

Notebook YSVD005675

4/.

TV zn. Technika

1

230,00

Bratisl.

El.spot.

použ.

5/.

Školský atlas svetových dejín

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

6/.

Posledné záhady sveta

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

7/.

Guliverové cesty

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

8/.

Biblia pre deti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

9/.

Slovenské rozprávky

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

10/.

Revorvery a pištole

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

11/.

Kustrovaná encyklopédia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

12/.

Atlas sveta

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

13/.

1000 rád a nápadov pre zahradkárov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

14/.

Minútové variácie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

15/.

Krby

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

16/.

Veľké tajomstvá minulosti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

17/.

Jack Kerovac - na ceste

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

18/.

V.Líška - UFO - Návraty bohú

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

19/.

Blízke setkaní čtvrtého veku - UFO

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

20/.

Úžasná krajina - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

21/.

Volanie na mliečnej dráhe - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

22/.

Daniken - Stratégia bohov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

23/.

Daniken - Boli bohovia na zemi

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

24/.

Daniken - Posolstvo z vesmíru

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

25/.

Daniken - Po stopách jedného fenoménu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

26/.

Dumas - Gróf Montechristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

27/.

Tendriakov - zatmenie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

28/.

Život pochádzi ze života

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

29/.

Jókai - Úbohí boháči

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

30/.

Kukučín - Dom v stráni

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

31/.

Najlepšie svetové čítanie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

32/.

BROWN - Digitálna pevnosť

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

33/.

Proč sou úspešný lidé úspešní

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

34/.

Van Gulik - Prípad čínskeho zlata

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

35/.

Bester - Zničený muž - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

36/.

Angličtina

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

37/.

Deti vesmírnej noci - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

38/.

Daley - Nebezpečná hra

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

39/.

Staviarsky - Záchytka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

40/.

Castová - Prenasledovaná

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

7258354100146

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

45

Obchodný vestník 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

41/.

Balko - Kvety zo záhrady almovej

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

42/.

Brown - Peklo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

43/.

Verne - 20 000 míl pod morom

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

44/.

Fowles - Milenka franc. poručíka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

45/.

Messe - Peter Camenzino

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

46/.

Pán prsteňov 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

47/.

Pán prsteňov 2

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

48/.

Pán prsteňov 3

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

49/.

Základy MARX.-LENINSKEJ Filozofie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

50/.

Lucas - Hviezdne vojny

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

51/.

Dumas - Joseph Balsamo 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

52/.

Daniken - Späť ku hviezdam

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

53/.

Daniken - Záhady starej európy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

54/.

Objavenie nových svetov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

55/.

Dumas - Joseph Balsamo 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

56/.

Harry Potter 5

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

57/.

Harry Potter 6

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

58/.

Nemere - Vesmírny bič - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

59/.

Strugackov - STALKEr

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

60/.

Sibyla

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

61/.

Heler - Portrét starého umelca

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

62/.

Martínek - Kto byl kdo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

63/.

Matrin - Mexická vlna

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

64/.

Správy z neznámich zemí - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

65/.

Fiebag - Útok nebo sblížení

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

66/.

BUTLLAR - Prichádzajú z cudzích hviezd

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

67/.

BUTLLAR - Strážcovia raja

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

68/.

Shaw - Planéta exilu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

69/.

Solženicyn - Jeden deň

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

70/.

Matrin - Láska je chyba v programe

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

71/.

Krempašský - Metamorfózy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

72/.

Korček - Encyklopédia - Futbal

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

73/.

13 x SCI FI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

74/.

Paele - Sila pozitívneho myslenia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

75/.

Butllar - Časový skok

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

76/.

UFO - Kontakty - Už sú tu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

77/.

Rok v záhrade

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

78/.

Queen - Záhada Chirurgovej topánky

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

79/.

Tarzan z rodu opíc

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

80/.

Tarzanov návrat

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

81/.

Wernic - Šerif z Fort Bentonu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

82/.

May - old SuperHand 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

83/.

May - old SuperHand 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

84/.

May - Winnetou 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

85/.

Cooper - Červený pirát

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

86/.

Doyle - Hrdinstvá Brigadiera

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

87/.

May - Winnetou 3

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.
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88/.

Fobsyth - Šakal

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

89/.

K.May - Syn lovca medveďov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

90/.

DICK - Temný obraz

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

91/.

Buttlar - Dračie cesty

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

92/.

Daniken - Prorok minulosti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

93/.

Daniken - Spomienky na budúcnosť

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

94/.

Daniken - Dôkazy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

95/.

Ako žiť bohatší život

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

96/.

Prostor - Narodili sme sa bohatí

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

97/.

Byrne - Zázrak

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

98/.

Ňižňanský - Lásky Žofie Bosniakovej

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

99/.

Verne - 2.roky prázdnin

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

100/.

Krejčí - Válka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

101/.

Dumas - Gróf Monte Cristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

102/.

Murdochová - Čierny princ

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

103/.

Kazantzakis - Kristus znova ukrižovaný

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

104/.

Castonová - Pokúšaná

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

105/.

Super Škola

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

106/.

Derdúl - Spoveď hrobára 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

107/.

Česká - Zahraničná politika

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

108/.

Burroughs - Feťák

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

109/.

Kerovac - Dharmoví tulácia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

110/.

Forbes - Úspech

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

111/.

Huxley - Brány vnímaní

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

112/.

Beckett - Čekání na Godona

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

113/.

Hakim - Tajemství pyramid

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

114/.

Ručka - Zaujímavé elekt.konštrukcie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

115/.

Naša príroda

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

116/.

Matrin - Pouličný denník

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

117/.

Lenčo - Socha z Venuše

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

118/.

Golon - Angelika v pokušení 8

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

119/.

Traven - Česači bavlny

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

120/.

Fery - Slnkom plné srdce

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

121/.

Simenon - Maigrednovo rozprávanie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

122/.

Chalafjan - Ešte rok

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

123/.

Waltari - Egypťan Sinuhe

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

124/.

Orel - Rozruch na onkológii

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

125/.

Hilton - Sušené kvety

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

126/.

Planéta tajuplných svetov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

127/.

Ako si dať rady

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

128/.

Čarovné svety

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

129/.

Svet 90-minút

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

130/.

Riešenie problémom s PC

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

131/.

Grosshan - Život a osud

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

132/.

Hugo - Chrám matky božej v Paríži

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

133/.

Dumas - Gróf Monte Cristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

134/.

Literatúra pre Gymnáziá

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

135/.

Rajec - Po stopách konfliktov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.
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136/.

Procházka - 40 prípadov Majora Zemana

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

137/.

Stalker

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

138/.

Gallegos - Doňa Barbora

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

139/.

Buttlar - Mimozemšťania z Roswellu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

140/.

Dupal - Kniha o marihuane

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených
podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 30% súpisovej hodnoty majetku.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/3/2016 – NEOTVÁRAŤ
(Verejné ponukové kolo).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca spolu s ponukou musí
predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší
ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp.
tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná
spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené: názov položky a ponúkaná cena. Zaslaním
ponuky správcovi musí na konkurzný účet
správcu vedený v UniCredit Bank, a.s.,
č.ú.:
SK8611110000001058836403 aj uhradená záloha vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na
ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového
kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. Správca si vyhradzuje oprávnenie
odmietnuť neprimerane nízku cenovú ponuku. SKP požiada zástupcu veriteľov na odsúhlasenie predaja. V prípade
neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca
bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v
termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo
osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská
33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 13.01.2017 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa
nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 16.01.2017 o 15,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská
33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len záujemca, ktorý zaslal ponuku. SKP zverejní oznam
o z priebehu otvárania obálok v OV. SKP má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky
predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.

JUDr. Róbert HIPP- SKP

K029532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 30/1006, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1984
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: 32K/40/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/40/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznej veci
úpadcu: Ľuboš Slobodník, nar. 31. 5. 1984, Kukučínova 1006/30, 941 11 Palárikovo, zostavil zoznam pohľadávok
proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty,
z ktorej sa rozvrh zostavuje.
Zároveň správca oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na:
bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na č. 0948 966 771.
Nitra 27. 12. 2016
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K029533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Talise, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 381 250
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2015 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu Talise, a.s. (predtým VITAL, a.s.), sídlo: Okružná 3239, 900 01 Modra,
IČO: 36 381 250 v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 09.02.2017 o 09.00 hod. v kancelárii správcu na ul. Uhoľná 9, 010 01 Žilina s nasledovným programom:

1.

Otvorenie schôdze, prezentácia a zistenie uznášaniaschopnosti

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov

4.

Rokovanie a rozhodovanie o výmene správcu v súlade s § 36 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

5.

Záver

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia – právnické osoby originál
aktuálneho výpisu z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.
Správca dáva veriteľom na vedomie, že každý z veriteľov prihlásenej pohľadávky je oprávnený poprieť prihlásenú
pohľadávku spôsobom a v lehote ustanovenej § 32 zákona č. 7/2005 Z. z..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak na bankový účet
správcu bola pripísaná kaucia 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.
Bankový účet, na ktorý možno zložiť kauciu, je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Žilina, IBAN:
SK2409000000005122730979.

V Žiline dňa 27.12.2016

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K029534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Remenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 9/1261, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2014 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
č.
zložky

súp.

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky

26

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 07/2016

27

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 08/2016

28

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 09/2016

29

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 10/2016

30

zrážky z príjmu úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za
40,73 €
obdobie 11/2016

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K029535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 317/2, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 27.10.2016, č.k. 32K/43/2016, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 3.11.2016, pod OV č. 211/2016, č. zverejnenia K024973, konkurz na dlžníka
Igor Száraz, narodený 15.2.1976, bytom Družstevná 317/2, 951 13 Branč – Veľká Ves. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk.
I. Zvolanie prvej schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
(ZoKR), zvoláva prvú schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa 6.2. 2017. Miesto konania: budova
obchodnej spoločnosti IEForum, s.r.o., Ulica Požiarnická číslo 5, 934 01 Levice, prízemie – zasadacia
miestnosť. Čas konania : 13.00 hod. Prezentácia bude prebiehať od 13.00 hod do 13.30 hod. Začiatok
rokovania o 13.30 hod.
Program rokovania :
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu od vyhlásenia konkurzu do 1. schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 odsek 2 ZoKR.
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36, odsek 1, veta druhá, ZoKR
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia a ich zástupcovia sa na
schôdzi veriteľov preukazujú platným preukazom totožnosti. Veritelia - právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra, použiteľný na právne úkony, pokiaľ ho nepredložili už k prihláške. Pokiaľ sa
na schôdzi nezúčastnia priamo veritelia - fyzické osoby, alebo štatutárni zástupcovia veriteľov právnických osôb, prípadne iné osoby, ktoré sú oprávnené v zmysle platného právneho poriadku konať za
veriteľa, môžu sa nechať na schôdzi zastúpiť inou osobou a to písomným poverením alebo
plnomocenstvom, ktoré sú vykonané v zmysle platného právneho poriadku.
Schôdzi veriteľov predsedá správca. V rámci prerokovania jednotlivých bodov programu môžu veritelia, oprávnení
zúčastniť sa schôdzi, viesť na pokyn správcu diskusiu k jednotlivým bodom. O priebehu schôdze veriteľov predseda
spíše zápisnicu.
Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov
hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov. Ak ide o voľbu
zástupcu veriteľov, schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných nezabezpečených
veriteľov. Právo voliť a odvolávať zástupcu veriteľov, vrátane práva byť zvolený za zástupcu veriteľov, má aj
zabezpečený veriteľ v rozsahu, v akom jeho zistená zabezpečená pohľadávka pravdepodobne nebude uspokojená
z jeho oddelenej podstaty. Rozsah hlasovacieho práva zabezpečeného veriteľa určí správca, pričom vychádza zo
zistenej sumy zabezpečenej pohľadávky a hodnoty majetku uvedenej v súpise majetku podstát.
Ak súd nerozhodol inak, právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania
schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky
má veriteľ jeden hlas. Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti podľa osobitného zákona, ani veriteľ,
ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako podriadený veriteľ, nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo
byť volený do veriteľského výboru. Podmienený veriteľ môže na schôdzi veriteľov hlasovať len vtedy, ak vznik ním
prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za úpadcu a
veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schôdzi veriteľov v rozsahu
podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej
pohľadávky v konkurze neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej
podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o
tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je
podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za úpadcu tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu
vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného
zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za úpadcu.

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

51

Obchodný vestník 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

Ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí zástupcu veriteľov, pôsobnosť zástupcu veriteľov
až do jeho riadneho zvolenia vykonáva súd.
II. Zvolanie prvého zasadnutia zástupcu veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 38 odsek 1 ZoKR, zvoláva ihneď po ukončení prvej schôdze veriteľov prvé
zasadnutie zástupcu veriteľov.
Toto zvolanie prvého zástupcu veriteľov správcom je neúčinné v prípade, ak v zmysle § 39 odsek 1 ZoKR
pôsobnosť zástupcu veriteľov, bude vykonávať súd.
V Leviciach dňa 23.12. 2016
JUDr. Jozef Majorán, správca

K029536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HS - INGREAL a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 212 156
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2016 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Milan Okajček, správca, sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, ako správca majetku úpadcu HS-INGREAL a.s.
v konkurze, sídlom Bellova 3, 040 01 Košice, IČO: 36212156, 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 (ďalej
len „ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por.
č.

Veriteľ

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 215 759
1

Poradie

Celková
suma

Dátum
doručenia

iná
pohľadávka

939,50 €

27.12.2016

Poučenie:
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, 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 rozvrh 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).
V Košiciach, dňa 27. decembra 2016
JUDr. Milan Okajček, správca
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K029537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zdenko Kováč, nar. 10. 8. 1961, trv. bytom:
Sputniková 13, 040 12 Košice, týmto oznamuje, že dňa 27. 12. 2016 bola do kancelárie správcu doručená, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, prihláška pohľadávky veriteľa: Anna Huľová, Jabloňová 7, Košice,
s celkovou uplatnenou sumou 2 226,- EUR. Pohľadávka veriteľa boli zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade
s ust. § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K029538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRINOM, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 7, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 148 990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol KOVÁR
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/31/2014 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/31/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty – 05
JUDr. Karol KOVÁR, správca pre konkurzné konanie úpadcu – obchodnej spoločnosti s obchodným menom
TRINOM, a.s., so zapísaným sídlom v Slovenskej republike: Kollárova 7, 902 01 Pezinok, IČO: 34 148 990 v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 poslednej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 7. decembra
2015, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená veriteľom, Colný úrad
Bratislava, so sídlom: Miletičova 42, Bratislava, IČO: 42 499 500 prihláška pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do
konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú pohľadávku, a to pohľadávku s poradovým číslom
1 v celkovej sume 120,00 EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu
pohľadávok dňa 18. decembra 2016.
V Bratislave, dňa 23. decembra 2016
JUDr. Karol KOVÁR, správca

K029539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1992
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2016/S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu Peter Šišovič, narodený 02.02.1992, bytom Pečnianska 1211/9, 851 01
Bratislava, občan SR, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/58/2016, v súlade s
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného
veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR
na bankovy účet IBAN: SK24 0200 0000 0037 6505 9753 vedený v Všeobecná úverová banka, a.s.; VS: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Bratislave, dňa 27.12.2016.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K029540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EAST INVEST s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 191 880
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2015 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/63/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 4. kola verejného ponukového konania
Správca úpadcu EAST INVEST s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 44 191 880 v súlade s ust. §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vykonal v OV č. 241/2016 zo dňa 16. 12. 2016 zverejnenie 4. kola verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu zapísaného v súpise oddelenej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 92/2016 dňa 13. 5. 2016. V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden
záujemca.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K029541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Masri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/63/2016-S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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Okresný súd Košice I
31K/63/2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Zuzana Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice ako správca konkurznej podstaty
úpadcu Katarína Masri, nar. 13.06.1971, bytom Hlavná 12/18, 040 01 Košice týmto oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu: Vojenská 12, 040 01 Košice každý pracovný
deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je
vhodné vopred si dohodnúť na tel. čísle: 0903 389 774 alebo e-mailom: schwartzz@stonline.sk.

K029542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza,
nar.: 25.12.1976, týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Sasinkova 6,
811 08 Bratislava
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu

K029543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu IBAN: SK9011110000001090329030, BIC:
UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu

K029544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Ivan Luprich, bytom A.
Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.: 25.12.1976, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8K/50/2016 zo dňa 15.12.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, IČO:
36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č.: OV 244/2016 zo dňa 21.12.2016.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, proc. no. 8K/50/2016, dated on 2016 December 15st bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Ivan Luprich, A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, Slovakia, date of birth: December 25nd
1976, and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, company
identification No.: 36 795 364 was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 244/2016 dated on December
21th 2016.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo účinnosť dňa 22.12.2016. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz
na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina come in to effect on December 22th 2016. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od
ktorej závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, Slovak Republic. Creditor
shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava)
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani
súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert
opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall
be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
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The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z
dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the debtor.

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K029545
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:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin, nar.: 14.09.1964, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.02.2017 o 10.00 hod.
(prezentácia od 09.45 h do 10.00 h) v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.
Program
1.
2.
Správa
o
3.
Rozhodovanie
4.
5. Záver

Otvorenie
činnosti
správcu
a
stave
o
výmene
správcu
podľa
Voľba
zástupcu

konkurzného
§
36

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K029546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O výsledku dražby zo dňa 22.12.2016

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica (ďalej ako „Úpadca“) oprávnená k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení
s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) oznámenie o výsledku dražby:
Označenie Správcu
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, značka
správcu: S 1429; Správca Úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica

Navrhovateľ dražby:
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, správca
konkurznej podstaty úpadcu, 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01 Banská
Bystrica.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby:

22.12.2016

Čas konania dražby:

09.00 hod.

Dražba:

opakovaná

Predmet dražby
Nehnuteľný majetok ktorého súpis bol zverejnený o Obchodnom vestníku č. 242/2014 zo dňa 18.12.2014 v k. ú.
Donovaly, obec Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 3054:

Nebytový priestor NB 12-1 (bytový dom Šafrán)
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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Číslo NB Číslo vchodu Poschodie

Súpisné
domu

12-1

83

83

prízemie

číslo

Deň vydania: 30.12.2016

bytového Parcela na ktorej je postavený bytový
Číslo LV Katastrálne územie
dom
parc. reg. „C“ č. 3425

3054

Donovaly

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-1 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu číslo 83 (bytový dom Šafrán) o veľkosti 17133/327536.

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-1 k parcele reg. „C“ č. parc. 3425 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1438 m2 o veľkosti 17133/327536

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota Predmetu dražby bola zistená podľa:
Cena predmetu dražby bola stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2016 vypracovaným znalcom Ing. Petrom
Puškárom, Kimovská 9360/34, 960 01 Zvolen znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty
nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 914449 vo výške 48.378,72 Eur

Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 14.513,62 Eur
Dražobník opakovane znížil výšku najnižšieho podania na sumu 4.837,87 Eur
Výsledok dražby: Na dražbe sa zúčastnili dvaja účastníci. Predmet dražby bol úspešne vydražený za sumu
5 037,87 Eur (slovom päťtisíctridsaťsedem a osemdesiatsedem centov ).

Licitátor: Ing. Vojtech Švantner, komplementár správcu konkurznej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 27.12.2016

Prvá arbitrážna k.s., správcu úpadcu 2ZH s.r.o. „v konkurze“
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

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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K029547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 2 ZH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 660 833
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/56/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/56/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O výsledku dražby zo dňa 22.12.2016

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica (ďalej ako „Úpadca“) oprávnená k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení
s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) oznámenie o výsledku dražby:

Označenie Správcu
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, značka
správcu: S 1429; Správca Úpadcu: 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01
Banská Bystrica

Navrhovateľ dražby:
Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 795 364, správca
konkurznej podstaty úpadcu, 2 ZH s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 660 833, so sídlom Kollárova 50, 974 01 Banská
Bystrica.

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Zora Belková, Na troskách 22, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby:

22.12.2016

Čas konania dražby:

9.30 hod.

Dražba:

opakovaná

Predmet dražby
Nehnuteľný majetok ktorého súpis bol zverejnený o Obchodnom vestníku č. 242/2014 zo dňa 18.12.2014 v k. ú.
Donovaly, obec Donovaly, okres Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 3054:

Nebytový priestor NB 12-2 (bytový dom Šafrán)
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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Číslo NB Číslo vchodu Poschodie

Súpisné
domu

12-2

83

83

prízemie

číslo

Deň vydania: 30.12.2016

bytového Parcela na ktorej je postavený bytový
Číslo LV Katastrálne územie
dom
parc. reg. „C“ č. 3425

3054

Donovaly

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-2 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového
domu číslo 83 (bytový dom Šafrán) o veľkosti 18619/327536.

Spoluvlastnícky podiel nebytového priestoru NB 12-2 k parcele reg. „C“ č. parc. 3425 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1438 m2 o veľkosti 18619/327536

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti: 1/1

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby

Hodnota Predmetu dražby bola zistená podľa:

Cena predmetu dražby bola stanovená Znaleckým posudkom č. 17/2016 vypracovaným znalcom Ing. Petrom
Puškárom, Kimovská 9360/34, 960 01 Zvolen znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty
nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 914449 vo výške 47.541,42 Eur

Najnižšie podanie bolo stanovené vo výške 14.262,42 Eur

Výsledok dražby: Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Licitátor: Ing. Vojtech Švantner, komplementár správcu konkurznej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 27.12.2016

Prvá arbitrážna k.s., správcu úpadcu 2ZH s.r.o. „v konkurze“

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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Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K029548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chrenšč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1969/20, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1975
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/15/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Chrenšč, bytom Mierová 1969/20, 026 01 Dolný
Kubín, nar.: 22.03.1975, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové položky:

1. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 02/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 220,47 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.03.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 03/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 313,72 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.04.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

64

Obchodný vestník 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

3. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 04/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 148,14 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 05/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 224,59 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.06.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 06/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 165,35 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.07.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

6. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 07/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

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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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 193,77 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

7. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 08/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 195,33 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.09.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

8. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 09/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 238,92 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.10.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

9. Peňažná pohľadávka

Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 10/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 156,39 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.11.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

10. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 11/2016 poukázaná od spoločnosti Dolnooravská nemocnica
s poliklinikou MUDr. L Nádaši Jégeho Dolný Kubín v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 152,98 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 11.12.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca úpadcu

K029549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliska 150, 094 09 Sedliska 150
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Konkoľ, bytom 094 09 Sedliská 150, nar.
29.09.1969, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové položky:

1. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2015
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 92,19 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 08.01.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
01/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 61,52 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.02.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
02/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 59,35 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.03.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
03/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,34 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 08.04.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
04/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,36 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
05/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,73 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.06.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

7. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
06/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 62,02 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 08.07.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

8. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
07/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,30 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

9. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
08/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 66,02 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 09.09.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

10. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
09/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 71,37 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.10.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

11. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
10/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 68,94 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.11.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

12. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2016
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 71,83 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna k.s., správca

K029550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilková Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1978
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Adela Vilková., bytom Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa,
nar. 22.11.1978 týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové položky:

1. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
10/2015
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.11.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

2. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
11/2015
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2015
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
01/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.02.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
02/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.03.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

6. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
03/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.04.2016

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

72

Obchodný vestník 250/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 30.12.2016

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

7. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
04/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

8. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
05/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.06.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

9. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
06/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.07.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

10. Peňažná pohľadávka

Popis

veci:

Zrážka

zo

mzdy

za

obdobie

07/2016

poukázaná
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Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
07/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

11. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
08/2016
poukázaná
8 SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.09.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

12. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
09/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.10.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

13. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
10/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.11.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
11/2016
poukázaná
SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s, správca

K029551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlkolenská Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Silvia Vlkolenská, so bytom Boženy Němcovej
959/59, 990 01 Veľký Krtíš, nar: 25.04.1976, týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty:

1. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
11/2015
poukázaná
Deichmann – Obuv SK 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): 98,89 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2015
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

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

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2015
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,61 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.01.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

3. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
03/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,26 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.04.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

4. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
04/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 17,57 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.05.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

5. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
05/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 53,37 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.06.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

6. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
07/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

od

spoločnosti

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3,62 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.08.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

7. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
09/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,09 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.10.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

8. Peňažná pohľadávka

Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
10/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 18,48 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.11.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

9. Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
11/2016
poukázaná
Deichmann – Obuv SK s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

spoločnosti

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 95,82 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 15.12.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca

K029552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šimášek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radôstka 239, 023 04 Radôstka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3NcKr/5/2013 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3NcKr/5/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca v oddĺžení dlžníka: Milan Šimášek, nar. 21.05.1957, bytom Radôstka 239,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Predmestskej 8537/2B, Žilina, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 hod. do 14:30 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905 215 397 alebo emailom durmanova.spravca@gmail.com
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K029553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daša Grillová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 2353/11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.3.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/15/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/15/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu v súlade so žiadosťou konajúceho súdu a ustanovením § 34 ods. 2 ZoKR týmto zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov na deň 19.01.2017 o 13.00 hodine, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na Radlinského ulici
č. 5 v Nitre.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Programom schôdze veriteľov bude zvolenie zástupcu veriteľov. Pri prezentácii predložia veritelia preukaz totožnosti
a splnomocnenie, prípade poverenie na zastupovanie, pokiaľ sa nenachádza v spise správcu.
V Nitre, dňa 28.12.2016

K029554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ten Ba, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 864 567
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31R/2/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
dlžníka Ten Ba, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 35 864 567, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 29509/B (ďalej aj len ako „Dlžník“)
konanej v zmysle ust. § 127 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu:

31R/2/2016

Spisová značka správcovského spisu:

Termín:

31R/2/2016 - S1668

21.12.2016
10:25 hod.

Miesto konania:

Budova MEDIAHAUS, 1. poschodie
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Program:

1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Prejednanie Žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty
4. Zisťovanie stanovísk členov veriteľského výboru
5. Záver

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

·
·
·
·

Mgr. Veronika Hetényiová, správca Dlžníka (ďalej aj len ako „Predseda schôdze“ alebo „Správca“),
UVER, s.r.o., IČO: 35 808 896, so sídlom Jakubovo námestie 12, Bratislava,
EsedFin, s.r.o., IČO: 46 086 404, so sídlom Jegorovova 37, Banská Bystrica,
INGSMAT-SOFTWARE, spol. s r.o., IČO: 35 701 196, so sídlom Rybničná 40, Bratislava,

1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru

Prvé zasadnutie veriteľského výboru (ďalej aj len ako „VV“) otvoril Správca o 10:25 hod.. Správca privítal
prítomných členov VV a oboznámil ich s programom prvého zasadnutia VV, ktorým je voľba predsedu veriteľského
výboru.
Správca súčasne členov VV informoval o princípoch fungovania VV podľa ust. § 127 a nasl. ZoKR, v zmysle
ktorých:
·
·
·
·

Ďalšie zasadnutie VV zvoláva podľa potreby člen VV alebo Správca.
Člen VV je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Za výkon
funkcie má člen VV nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy
vo výške schválenej VV platí Dlžník.
Činnosť VV riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia VV. Člen VV si môže písomným
plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena VV musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Písomnosti určené VV sa doručujú na adresu predsedu VV. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi VV
doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena VV.

1. Uznášaniaschopnosť veriteľského výboru

Správca vzhľadom na prítomnosť 3 členov VV skonštatoval uznášaniaschopnosť VV v súlade s ust. § 128 ods. 2
ZoKR.

1. Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení

Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZoKR každý člen VV má pri hlasovaní 1 hlas,
pričom na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Na prvom
zasadnutí VV je na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas 2 členov VV.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru
1. Voľba predsedu veriteľského výboru – Úver s.r.o.

Následne Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol obchodnú spoločnosť UVER,
s.r.o., IČO: 35 808 896, so sídlom Jakubovo námestie 12, Bratislava:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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HLASOVANIE:
·
·
·

UVER, s.r.o., IČO: 35 808 896, so sídlom Jakubovo námestie 12,
Bratislava
- ZA
EsedFin, s.r.o., IČO: 46 086 404, so sídlom Jegorovova 37, Banská Bystrica ZA
INGSMAT-SOFTWARE, spol. s r.o., IČO: 35 701 196, so sídlom Rybničná 40, Bratislava
- ZA

-

CELKOM:
·
·
·

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:
„Veriteľský výbor zvolil obchodnú spoločnosť UVER, s.r.o., IČO: 35 808 896, so sídlom Jakubovo námestie 12,
Bratislava, za predsedu veriteľského výboru.“
1. Námietky

Správca vyzval prítomných členov VV na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe predsedu VV.
Námietky proti voľbe predsedu VV členovia VV nevzniesli.

1. Prejednanie Žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty
Dlžník predložil žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu o 60 dní v zmysle
ustanovenia § 143 ZoKR. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že lehota na popieranie pohľadávok veriteľov Dlžníka riadne
a včas prihlásených do reštrukturalizácie uplynula len nedávno, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie
popretých pohľadávok zo strany veriteľov ešte neuplynula. S prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neumožňuje
zaradiť do plánu správcom popretú pohľadávku, pokiaľ veriteľ tejto pohľadávky neinicioval v zákonom ustanovenej
lehote incidenčné konanie o jej určenie, ako aj na normatívne pravidlo, že veritelia popretých pohľadávok v rozsahu
tohto popretia v zásade nemôžu vykonávať svoje hlasovacie práva pri hlasovaní o prijatí plánu, pričom definitívny
poznatok o rozsahu, obsahu a štruktúre záväzkov Dlžníka, ktoré majú byť predkladateľom do plánu zaradené ako aj
poznatok o výške hlasovacích práv jednotlivých účastníkov plánu zaradených v jeho záväznej časti do niektorej zo
skupín je s prihliadnutím na uvedené objektívne možné nadobudnúť až po uplynutí lehoty na podanie incidenčných
žalôb, nie je podľa názoru Dlžníka dobre možné plán predložiť v zákonom ustanovenej lehote.
Predseda VV dal o prednesenej a odôvodnenej žiadosti Dlžníka podľa ust. § 143 ZKR hlasovať.

HLASOVANIE:
·
·
·

UVER, s.r.o., IČO: 35 808 896, so sídlom Jakubovo námestie 12,
Bratislava
- ZA
EsedFin, s.r.o., IČO: 46 086 404, so sídlom Jegorovova 37, Banská Bystrica
INGSMAT-SOFTWARE, spol. s r.o., IČO: 35 701 196, so sídlom Rybničná 40, Bratislava
- ZA

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

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:
„Veriteľský výbor predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti Dlžníka lehotu na predloženie
záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o šesťdesiat (60) dní.“

1. Zisťovanie stanovísk a požiadaviek členov VV

Predseda VV vyzval členov VV na prednesenie prípadných ďalších stanovísk a požiadaviek.
Veritelia požiadali o pristúpenie k hlasovaniu o prijatí uznesenia, na základe ktorého by všetky písomnosti určené
veriteľskému výboru, ako i komunikácia medzi jeho jednotlivými členmi môže prebiehať/sa môže doručovať aj
v elektronickej podobe.
HLASOVANIE:
·
·
·

UVER, s.r.o., IČO: 35 808 896, so sídlom Jakubovo námestie 12,
Bratislava
- ZA
EsedFin, s.r.o., IČO: 46 086 404, so sídlom Jegorovova 37, Banská Bystrica
INGSMAT-SOFTWARE, spol. s r.o., IČO: 35 701 196, so sídlom Rybničná 40, Bratislava
- ZA

- ZA

CELKOM:
·
·
·

za:
proti:
zdržal sa:

3 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:
„Všetky písomnosti určené veriteľskému výboru, ako i komunikácia medzi jeho jednotlivými členmi môže
prebiehať/sa môže doručovať aj v elektronickej podobe.
Členovia VV ďalšie stanoviská nevzniesli a žiadne ďalšie pripomienky členovia VV nemali.

1. Záver

Zasadnutie VV skončené o 11:40 hod., protokolácia zápisnice skončená o 11:50 hod..

------------------------------------------------------------------
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Mgr. Veronika Hetényiová
Predsedajúci

K029555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SFDK, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova trieda 52, Nit ra 94901
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/2/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru

dlžníka SFDK, s.r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 43 782 914, so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 41498/N (ďalej aj len ako „Dlžník“)
konanej v zmysle ust. § 127 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“)
Spisová značka súdneho spisu:
Spisová značka správcovského spisu:

Termín:

32R/2/2016
32R/2/2016 - S1668

21.12.2016
12:15 hod.

Miesto konania:

Budova MEDIAHAUS, 1. poschodie
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Program:

1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Prejednanie Žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty a ďaľších
4. Zisťovanie stanovísk členov veriteľského výboru

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

Prítomní:

·
·
·
·
·
·

Mgr. Veronika Hetényiová, správca Dlžníka (ďalej aj len ako „Predseda schôdze“ alebo „Správca“),
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,,
František Funket, trvale bytom Bušovce 83, Bušovce,
Gabriela Šebíková, trvale bytom Moyzesova 19, Poprad,
Rudolf Pačaj, trvale bytom Májová 374/43, Poprad,
Miroslav Ondruš, trvale bytom Záborského 7, Poprad.

1. Otvorenie prvého zasadnutia veriteľského výboru

Prvé zasadnutie veriteľského výboru (ďalej aj len ako „VV“) otvoril Správca o 11:50 hod.. Správca privítal
prítomných členov VV a oboznámil ich s programom prvého zasadnutia VV, ktorým je voľba predsedu veriteľského
výboru.
Správca súčasne členov VV informoval o princípoch fungovania VV podľa ust. § 127 a nasl. ZoKR, v zmysle
ktorých:
·
·
·
·

Ďalšie zasadnutie VV zvoláva podľa potreby člen VV alebo Správca.
Člen VV je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Za výkon
funkcie má člen VV nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy
vo výške schválenej VV platí Dlžník.
Činnosť VV riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia VV. Člen VV si môže písomným
plnomocenstvom zvoliť zástupcu; pravosť podpisu člena VV musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Písomnosti určené VV sa doručujú na adresu predsedu VV. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi VV
doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena VV.

1. Uznášaniaschopnosť veriteľského výboru
Správca vzhľadom na prítomnosť 5 členov VV skonštatoval uznášaniaschopnosť VV v súlade s ust. § 128 ods. 2
ZoKR.

1. Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení
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Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZoKR každý člen VV má pri hlasovaní 1 hlas,
pričom na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti
hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Na prvom
zasadnutí VV je na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas 2 členov VV.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru
1. Voľba predsedu veriteľského výboru – Tatra banka, a.s.

Následne Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol obchodnú spoločnosť Tatra
banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava:

HLASOVANIE:
·
·
·
·
·

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
František Funket, trvale bytom Bušovce 83, Bušovce
Gabriela Šebíková, trvale bytom Moyzesova 19, Poprad
Rudolf Pačaj, trvale bytom Májová 374/43, Poprad
Miroslav Ondruš, trvale bytom Záborského 7, Poprad

- ZA
- ZA
- ZA
- ZA
-ZA

CELKOM:
·
·
·

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:
„Veriteľský výbor zvolil obchodnú spoločnosť Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava za predsedu
veriteľského výboru.“

1. Námietky
Správca vyzval prítomných členov VV na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe predsedu
VV.
Námietky proti voľbe predsedu VV členovia VV nevzniesli.

1. Prejednanie Žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty

Dlžník predložil žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu o 60 dní v zmysle
ustanovenia § 143 ZoKR. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že lehota na popieranie pohľadávok veriteľov Dlžníka riadne
a včas prihlásených do reštrukturalizácie uplynula len nedávno, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie
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a včas prihlásených do reštrukturalizácie uplynula len nedávno, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie
popretých pohľadávok zo strany veriteľov ešte neuplynula. S prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neumožňuje
zaradiť do plánu správcom popretú pohľadávku, pokiaľ veriteľ tejto pohľadávky neinicioval v zákonom ustanovenej
lehote incidenčné konanie o jej určenie, ako aj na normatívne pravidlo, že veritelia popretých pohľadávok v rozsahu
tohto popretia v zásade nemôžu vykonávať svoje hlasovacie práva pri hlasovaní o prijatí plánu, pričom definitívny
poznatok o rozsahu, obsahu a štruktúre záväzkov Dlžníka, ktoré majú byť predkladateľom do plánu zaradené ako aj
poznatok o výške hlasovacích práv jednotlivých účastníkov plánu zaradených v jeho záväznej časti do niektorej zo
skupín je s prihliadnutím na uvedené objektívne možné nadobudnúť až po uplynutí lehoty na podanie incidenčných
žalôb, nie je podľa názoru Dlžníka dobre možné plán predložiť v zákonom ustanovenej lehote.
Predseda VV dal o prednesenej a odôvodnenej žiadosti Dlžníka podľa ust. § 143 ZKR hlasovať.

HLASOVANIE:
·
·
·
·
·

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
František Funket, trvale bytom Bušovce 83, Bušovce
Gabriela Šebíková, trvale bytom Moyzesova 19, Poprad
Rudolf Pačaj, trvale bytom Májová 374/43, Poprad
Miroslav Ondruš, trvale bytom Záborského 7, Poprad

- ZA
- ZA
- ZA
- ZA
-ZA

CELKOM:
·
·
·

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:
„Veriteľský výbor predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti Dlžníka lehotu na predloženie
záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o šesťdesiat (60) dní.“

1. Zisťovanie stanovísk a požiadaviek členov VV

Predseda VV vyzval členov VV na prednesenie prípadných ďalších stanovísk a požiadaviek.
Veritelia požiadali o pristúpenie k hlasovaniu o prijatí uznesenia, na základe ktorého by všetky písomnosti určené
veriteľskému výboru, ako i komunikácia medzi jeho jednotlivými členmi môže prebiehať/sa môže doručovať aj
v elektronickej podobe.

HLASOVANIE:
·
·
·
·
·

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
František Funket, trvale bytom Bušovce 83, Bušovce
Gabriela Šebíková, trvale bytom Moyzesova 19, Poprad
Rudolf Pačaj, trvale bytom Májová 374/43, Poprad
Miroslav Ondruš, trvale bytom Záborského 7, Poprad

- ZA
- ZA
- ZA
- ZA
-ZA
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CELKOM:
·
·
·

za:
proti:
zdržal sa:

5 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

UZNESENIE:

„Všetky písomnosti určené veriteľskému výboru, ako i komunikácia medzi jeho jednotlivými členmi môže
prebiehať/sa môže doručovať aj v elektronickej podobe.

Členovia VV ďalšie stanoviská nevzniesli a žiadne ďalšie pripomienky členovia VV nemali.

1. Záver

Zasadnutie VV skončené o 12:20hod., protokolácia zápisnice skončená o 12:25 hod..

-----------------------------------------------------------------Mgr. Veronika Hetényiová
Predseda VV
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