Obchodný vestník 94/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2017

K010850
Spisová značka: 2K/76/2013
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ján Široký, nar. 09.04.1959, bytom Jána Smreka 16, 841 08
Bratislava uznesením č.k. 2K/76/2013-266 zo dňa 15.02.2017, zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu: Ján Široký, nar. 09.04.1959, bytom Jána Smreka 16, 841 08 Bratislava. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.5.2017
JUDr. Štefan Mikuš, vyšší súdny úradník
K010851
Spisová značka: 8K/18/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RK ITALDESIGN s. r. o., so
sídlom Lipova 5516/6, 901 01 Malacky, IČO: 44 798 393, správcom ktorého je Ing. Marian Mikuš, so sídlom
kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, 851 01 Bratislava, značka správcu: S 1363
rozhodol

I.

Súd konkurz zrušuje.

II.
Súd správcovi: Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie Špitálska 10, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1363, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. 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 10.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K010852
Spisová značka: 2K/44/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: GVEN s. r. o., so sídlom Šulekova
4/1159, 811 06 Bratislava, IČO: 35758074, v zast.: Mgr. Matej Krajči, advokát, Májkova 1, 811 07 Bratislava, SAK č.
5406, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Európska vzdelávacia akadémia, n. o. v likvidácií, so
sídlom Nobelova 16, 836 14 Bratislava, IČO: 37 924 010, o návrhu veriteľa: Výskumná agentúra, Hanulova 5/B, 841
01 Bratislava, IČO: 31 819 494 na pristúpenie do konkurzného konania
rozhodol
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: Výskumná agentúra, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, IČO: 31 819
494, do konkurzného konania na majetok dlžníka: Európska vzdelávacia akadémia, n. o. v likvidácií, so sídlom
Nobelova 16, 836 14 Bratislava, IČO: 37 924 010, vedeného pod sp. zn. 2K/44/2015.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K010853
Spisová značka: 8K/48/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: NEPCO SK, s. r. o., so sídlom Z. Kodálya
769/29, 924 27 Galanta, IČO: 44 873 760, právne zastúpený: Advokátska kancelária TIMAR & partners, s. r. o., so
sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: S.E. INVESTMENT s. r. o., so
sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 44 743 564
rozhodol

I.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju
platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
- hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola
vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.

Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.

III.
Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné
konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní,
aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým
trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý
mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods.
1).
IV.
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.5.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K010854
Spisová značka: 4K/27/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa SPEKTRUM FARBY-LAKY, s.r.o., so sídlom Jókaiho 26,
984 01 Lučenec, IČO: 36 047 082, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro,
vložka č. 6975/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SPEKTRUM FARBY-LAKY, s.r.o., so sídlom Jókaiho 26, 984 01
Lučenec, IČO: 36 047 082.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi SPEKTRUM FARBY-LAKY, s.r.o., so sídlom Jókaiho 26, 984 01
Lučenec, IČO: 36 047 082.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K010855
Spisová značka: 1K/23/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Dom kultúry SKC
s.r.o., "v konkurze", Nám. Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 578 209, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu
S546 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K010856
Spisová značka: 1K/82/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka Andrea Mlynárová, nar.
03.02.1982, bytom Rúbanisko II 425/60, 984 03 Lučenec, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jána Ďurove, so sídlom kancelárie ul. Martina Rázusa 29, 984 01 Lučenec, značka správcu
S546 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K010857
Spisová značka: 31K/66/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: SALE Trading, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 607 096 uznesením zo dňa 27.03.2017, č.k. 31K/66/2015-153 povolil vstup do
konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2,
040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. P002 a P003.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2,
040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. P002 a P003.
Obchodný vestník 94/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.05.2017
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 12.5.2017
JUDr. Roman Maščák,
K010858
Spisová značka: 31K/74/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Varan Trans s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Hlavná 61/160, 076 33 Slovenské Nové Mesto, IČO: 44 677 103 uznesením zo dňa 28.03.2017, č.k. 31K/74/2015148 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 29 až
97.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2017
JUDr. Roman Maščák,
K010859
Spisová značka: 31K/68/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: NEOTEC s.r.o., so sídlom: Ovručská 1, 040
22 Košice, IČO: 36 202 355 uznesením zo dňa 28.03.2017, č.k. 31K/68/2015-203 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v
zozname pohľadávok pod č. 2 až 19 a potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Colný úrad Košice, so
sídlom: Komenského 39/A, 040 01 Košice, IČO: 30844029, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 1.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.

Okresný súd Košice I dňa 12.5.2017
JUDr. Roman Maščák,
K010860
Spisová značka: 31K/2/2016
OZNAM
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Jurtinus, narodený: 19.06.1976, bytom:
Jesenná 11, 056 01 Gelnica uznesením zo dňa 28.03.2017, č.k. 31K/2/2016-143 povolil vstup do konkurzného
konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776
005 namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90
Košice, v časti postúpenej pohľadávky vedenej v zozname pohľadávok pod č. 5.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2017.
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2017
JUDr. Roman Maščák,
K010861
Spisová značka: 31K/39/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Mgr. Veronika Vaľovská, narodená: 06.11.1985, trvale bytom:
Komenského 2206/37, 075 01 Trebišov uznesením č.k. 31K/39/2015-150 zo dňa 09.02.2017 zrušil konkurz na
majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2017.

Okresný súd Košice I dňa 12.5.2017
JUDr. Roman Maščák,
K010862
Spisová značka: 9K/58/2009
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Ladislav Strama, nar. 23.03.1971, bytom Štós č. 180, Štós uznesením
sp. zn. 9K/58/2009-619 zo dňa 21.03.2016 zrušil konkurz na majetok dlžníka pre nedostatok majetku a zároveň
nepriznal správcovi podstaty odmenu a náhradu preukázaných výdavkov.
Výrok I uznesenia: „Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Ladislav Strama, nar. 23.03.1971, bytom Štós č. 180,
044 26 Štós pre nedostatok majetku“ nadobudol právoplatnosť dňa 16.04.2016.

Okresný súd Košice I dňa 10.5.2017
Mgr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K010863
Spisová značka: 26K/32/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Valková, rod. Valková, nar.
14.12.1971, bytom Orlia 11, 040 01 Košice o návrhu správcu úpadcu: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republikyzáväzného
podľa zákonapokynu
č. 200/2011
Z. z. opôsobnosti
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Gabriela Valková, rod. Valková, nar.
14.12.1971, bytom Orlia 11, 040 01 Košice o návrhu správcu úpadcu: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie
Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1283 na uloženie záväzného pokynu v rámci pôsobnosti príslušného orgánu
takto
rozhodol
Udeľuje správcovi záväzný pokyn aby súpisové položky majetku podstát, a to súpisová položka č.1 Digitálna osobná
váha (2008), č.2 Cestovný kufor (2008), č.3 Kožená hnedá taška (2005), č.4 Malý hnedý batoh (2001), č.5 Kožená
kabelka (2009), č.6 Počítač (2010), č.7 Svietnik 2ks (1995), č.8 Kalkulačka (2008), č.9 Pc kontajner na kolieskach
(2006), č.10 Kožuch z labiek líšky (1992), č.11 Kožená bunda čierna (1990), č.12 Kolieskové korčule (2007) a č.13
strieborný prsteň 2ks (2000) zverejnené v OV č. 227/2012 zo dňa 23.11.2012 boli vylúčené zo súpisu majetku.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn aby súpisové položky majetku podstát, a to súpisová položka č.20 Obchodný
podiel úpadcu v spoločnosti Valkiňa, s.r.o., IČO: 45 581 355 o veľkosti 100% na základnom imaní a č.21 Obchodný
podiel dlžníka v spoločnosti Valkiňa, s.r.o., IČO: 45 581 355 o veľkosti 100% na základnom imaní zverejnené v OV č.
227/2012 zo dňa 23.11.2012 boli vylúčené zo súpisu majetku.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn speňaženia súpisovej položky č.14 a č.15 zapísanej v súpise majetku podstát
zverejnenom v OV č.227/2012 zo dňa 23.11.2012, aby ich predal na priamo za minimálne 70% súpisovej hodnoty.
Udeľuje správcovi záväzný pokyn speňaženia súpisovej položky č.16 až č.19 zapísanej v súpise majetku podstát
zverejnenom v OV č.227/2012 zo dňa 23.11.2012, aby požiadal príslušné peňažné ústavy o vyplatenie nasporenej
hodnoty jednotlivých poistení a sporení.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 11.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010864
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: S Slovensko, spol. s r.o., so sídlom: Tomášikova 17, 821
02 Bratislava, IČO: 35 812 419, zast. Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom: Mostová 2, 811 02
Bratislava, IČO: 35 724 111, proti dlžníkovi: František Prokop, nar. 06.05.1964, bytom: Barianska ulica 428/11, 076
32 Borša o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie
Krmanova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S 1283.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať 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, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 12.5.2017
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K010865
Spisová značka: 26K/48/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa dlžníka: Prvý mestský hádzanársky klub Košice v likvidácii, so
sídlom Alejová 2, 040 11 Košice - Juh, IČO: 31 309 208, zastúpený likvidátorom: Ing. Martin Farkašovský, likvidátor,
Žižkova 27, 040 01 Košice o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol

V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 835,30 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 835,30 EUR zložiteľovi preddavku: Prvý mestský hádzanársky klub Košice v likvidácii,
so sídlom Alejová 2, 040 11 Košice - Juh, IČO: 31 309 208, vedený pod položkou denníka D19 - 179/2016, do 3 dní
odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010866
Spisová značka: 26K/12/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: DUBINA, s.r.o., so sídlom Čeľovce 188, 076 17 Čeľovce, IČO: 36
194 948 proti dlžníkovi: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430 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: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice, so sídlom
Slovenská 16, 040 01 Košice, IČO: 36 172 430.

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.
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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7
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení

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
začať18.05.2017
ani
Obchodný
vestník
94/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň
vydania:
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 (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 11.5.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K010867
Spisová značka: 32K/8/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky- dlžníka: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115, 935
87 Domadice, právne zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
IČO: 47 256 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice
115, 935 87 Domadice, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice
115, 935 87 Domadice.
II.
III.
Nitra.

O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u je správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., sídlo kancelárie správcu Štúrova 21 949 01

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115, 935 87
Domadice, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré
nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Jana Agárdyová, nar. 10.3.1976, bytom Domadice 115, 935 87 Domadice, 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.
VI.
Poučuje dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v úplnom znení.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

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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K010868
Spisová značka: 31NcKR/27/2015
Na všetkých podania v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31NcKr/27/2015
Upovedomenie o odročení alebo odvolaní pojednávania
Vo veci
oddlženia

Beáta Jánošková, Štefánikova 1773/19, 943 01 Štúrovo

pojednávanie určené na deň 15.05.2017 o 13.00 hod.
1. s a o d r o č u j e na deň .......... o .............. hod., č.dv. ............
2.

sa

odročuje na neurčito

z dôvodu služobných povinností sudcu.
3.

sa nekoná

V Nitre, dňa 12.04.2017

Za správnosť vyhotovenia:
Nikola Brunovská
Okresný súd Nitra dňa 12.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K010869
Spisová značka: 31OdK/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Margareta Hrončoková, nar. 11.10.1975, 955 01 Topoľčany,
zast. Centrum právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, P.O.Box 7, 949 03 Nitra 3, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu (oddlženie konkurzom), takto
rozhodol
I.

Súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmieta.

II.
Súd vracia zložiteľovi Centrum právnej pomoci - kancelária Nitra preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení vo výške 500,eur.
III.
Súd upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra zložiteľovi: Centrum právnej pomoci, kancelária Nitra,
poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,- eura, zaplatený na účet súdnych preddavkov a vedený pod položkou
denníka D14-34/2017, do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 11.5.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, 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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K010870
Spisová značka: 2K/51/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kušnír, nar.
11.03.1962, bytom 082 74 Brezovica 155, správcom ktorého je Ing. Jana Vajdová, so sídlom kancelárie Zámočnícka
165/3, 068 01 Medzilaborce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 2K/51/2014-144 zo dňa
10.04.2017
z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Kušnír, nar. 11.03.1962, bytom 082 74
Brezovica 155 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2017.
Okresný súd Prešov dňa 12.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010871
Spisová značka: 1K/29/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Oľga Majerníková, nar.
21.04.1981, bytom 067 12 Hankovce 20, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského
43, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/29/2013-66 zo dňa 11.04.2017 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Oľga Majerníková, nar. 21.04.1981, bytom 067 12 Hankovce 20, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2017

Okresný súd Prešov dňa 12.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010872
Spisová značka: 2K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kliment, nar. 19.7.1982, trvale bytom Čs. armády
1597/8, 069 01 Snina, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s miestom podnikania Čs. armády 1597/8,
069 01 Snina, IČO: 46 055 584, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kliment, nar. 19.7.1982, trvale bytom Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s miestom podnikania Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina, IČO: 46
055 584,
ustanovuje správcu: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník,
u k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/3/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
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lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 2K/3/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199
ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 12.5.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K010873
Spisová značka: 1K/31/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Božena Gabčová, nar.
17.12.1967, trvale bytom Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu uznesením 1K/31/2014-215 zo dňa 11.04.2017 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Božena
Gabčová, nar. 17.12.1967, trvale bytom Tolstého 3236/11, 058 01 Poprad, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 12.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010874
Spisová značka: 1K/81/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar.
24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03 Lemešany, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/81/2015-82
zo dňa 11.04.2017 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar. 24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03
Lemešany, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2017

Okresný súd Prešov dňa 12.5.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K010875
Spisová značka: 4R/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., so sídlom 059 35 Batizovce
674, IČO: 31 709 401, správcom ktorého M&L insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01
Humenné, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podania spoločnosti GAMA GROUP, s.r.o., so sídlom SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36 549 452,
doručené správcovi 28.04.2017, v celkovej výške 2 217,60 eur a 2 448,60 eur sa neprihliada ako na prihlášky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K010876
Spisová značka: 29K/2/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť AUTOSTAV s. r.
o. v konkurze so sídlom Trenčianska 764, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 339 407, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05
Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu obchodnú spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom
kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K010877
Spisová značka: 25K/1/2016
Okresný súd Trnava, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Balázs Rőth, nar. 22.04.1985, Kolónia
7, Kútniky, správcom majetku ktorého je LexCreditor k.s., IČO: 47 245 913, so sídlom kancelárie: Hlavná 15, 917 01
Trnava, uznesením č. k. 25K/1/2016-100 zo dňa 05.04.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 18.04.2017
zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2017.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.5.2017
JUDr. Veronika Židek, sudca
K010878
Spisová značka: 25K/32/2010
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ALPO, spol. s r.o., IČO: 36 235 041,
Bulharská 44, Trnava, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sro, vo vložke č.
11803/T, správcom ktorého je: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie: Kováčska 23, 931 01 Šamorín, o
odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Kvetoslavu Živčákovú, so sídlom kancelárie: Kováčska 23, 931 01 Šamorín,
z funkcie správcu úpadcu: ALPO, spol. s r.o., IČO: 36 235 041, Bulharská 44, Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť
v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie
vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.5.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K010879
Spisová značka: 3K/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ENERGAS - Kováč, s.r.o., so sídlom Kosovo 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 44 851 898, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: ENERGAS - Kováč, s.r.o., so sídlom Kosovo 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 44 851 898.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského
29, 036 01 Martin.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svojeVydáva
pohľadávky
spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zmene a doplnení niektorých
zákonov
v platnom
(ďalej
ako „ZKR“)
v sídle:
jednom
rovnopise u správcu na adrese
a o zmene
a doplnení
niektorýchznení
zákonov
na svojom
webovom
www.justice.gov.sk
jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 3K/9/2017. Doručením prihlášky do
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neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
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V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: ENERGAS - Kováč, s.r.o., so sídlom Kosovo 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 44 851 898.
II.
U s t a94/2017
n o v u j e do funkcie správcu:
Mgr.aIng.
Ivana Šumichrastová, so sídlom
kancelárie
Obchodný
vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň
vydania:Jesenského
18.05.2017
29, 036 01 Martin.
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/9/2017. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa
neprihliadne ani na prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje
zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 Z.z.
(vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR ww.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. V konkurze môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva
mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, alebo ten, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu
určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takýto veriteľ právo uplatňuje v konkurze 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. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§199 ods. 9 druhá veta ZKR).
IV.
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.
V.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 zákona č. 160/2015 Z.z.
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, 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 uvedené ktorému súdu je určená, kto ju robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá
(§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v obchodnom vestníku (§199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Žilina dňa 11.5.2017
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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K010880
Spisová značka: 3K/10/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Švajda, nar. 7.7. 1950, bytom
Bystrička 157, 036 01 Martin, uznesením 3K/10/2011-413 zo dňa 6.4. 2017 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.4. 2017.
Okresný súd Žilina dňa 12.5.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K010881
Spisová značka: 6K/2/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Rajman, nar. 03.10.1976, trvale
bytom: Trnavská 10, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 6K 2/2016-173 zo dňa 29.03.2017 potvrdil prevod pohľadávky
veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 4.271,50 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod
číslami 3/S-10-24, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 22.04.2017.
Okresný súd Žilina dňa 12.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010882
Spisová značka: 6K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INVET spol. s r.o., so sídlom:
Záturčianska 1, 036 01 Martin, IČO: 31 559 450, uznesením č.k. 6K/4/2016-221 zo dňa 29.03.2017 povolil vstup
nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná
63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
3.268,61 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 17.1, 17.2, 17.3, 23.2, 23.3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 22.04.2017

Okresný súd Žilina dňa 12.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K010883
Spisová značka: 6K/22/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Petrek, nar. 01.05.1975, bytom
Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Turzovka (do 02.03.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Róbert Petrek, s
miestom podnikania: Dlhá nad Kysucou 296, 023 54 Turzovka, IČO: 44570635), uznesením č.k. 6K/22/2015-277 zo
dňa 29.03.2017 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava,
IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpenej
pohľadávky vo výške 588,74 eur, ktorá je vedená v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 22.04.2017

Okresný súd Žilina dňa 12.5.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K010884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bratislava Sushi Service, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 32, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 500 360
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/6/2014 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/6/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podľa § 81 ZoKR a na základe súhlasu príslušného orgánu s vylúčením majetku zo súpisu zo dňa
27.04.2017 oznamuje vylúčenie pohľadávok vedených pod por. č. 1 - 5 zo súpisu všeobecnej podstaty. Predmetné
pohľadávky boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v OV č. 167/2014 zo dňa 02.09.2014 pod
K016770.

K010885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2014 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 13. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu, spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
V zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) sa konalo 13. zasadnutie veriteľského výboru
„per rollam“ spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o. so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 228
117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96427/B (ďalej v texte len
ako „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 8K/53/2014.
Program 13. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
1. Predloženie zápisnice z otvárania obálok v rámci III. kola verejného ponukového konania a žiadosť
o schválenie najvyššej ponuky;
2. Hlasovanie členov veriteľského výboru;
3. Záver zasadnutia.
Členovia veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 14092 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, Česká
republika, IČO: 64948242, zastúpená HMG LEGAL, s.r.o., Červeňova 14, Bratislava 811 03, IČO: 35
885 459 (ďalej v texte len ako „UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“);
2. Finsal, s.r.o., Konopiská 543/11, 851 10 Bratislava, IČO: 46 681 558 (ďalej v texte len ako „Finsal, s.r.o.“);
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 (ďalej v texte len ako
„Slovenská konsolidačná, a.s.“).
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu:
1. Predsedovi veriteľského výboru bola v zmysle ust. § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť o schválenie
najvyššej ponuky podanej v rámci III. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti podniku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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najvyššej ponuky podanej v rámci III. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti podniku
Úpadcu. Právny zástupca predsedu veriteľského výboru zaslal dňa 26.04.2017 predmetnú žiadosť správcu
ostatným členom veriteľského výboru na hlasovanie o prijatí alebo neprijatí najvyššej ponuky podanej
v rámci III. kola verejného ponukového konania.
2. V rámci 13. zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní všetci členovia veriteľského výboru, resp. všetci
členovia veriteľského výboru využili svoje právo hlasovať o žiadosti správcu Úpadcu, na základe čoho bolo
prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas so schválením víťaznej ponuky na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú a oddelenú podstatu v III. kole verejného ponukového konania spoločnosti, ktorá ponúkla za
predmet speňaženia najvyššiu kúpnu cenu.“
Za:
·
·
·
·

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - 1 hlas
Finsal, s.r.o. - 1 hlas
Slovenská konsolidačná, a.s. - 1 hlas
spolu: 3 hlasy

Proti:
·

0 hlasov

Zdržal sa:
·

0 hlasov

3. Veriteľský výbor skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie veriteľského výboru Úpadcu
ukončil.
Bratislava, 12.05.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zast. HMG LEGAL, s.r.o.
v mene kt. koná JUDr. Ján Gajan, advokát a konateľ

K010886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vešelényi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka ul. č. 100, 900 42 Miloslavov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1990
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/64/2013 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/64/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate zo všeobecnej podstaty
Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, sídlo kancelárie:
Miletičová 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, správca úpadcu: Ján Vešelényi, nar. 03.01.1990, bytom
Krátka ul. č. 100, 900 42 Miloslavov, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že k dnešnému dňu zostavila zoznam
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Krátka ul. č. 100, 900 42 Miloslavov, v zmysle § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že k dnešnému dňu zostavila zoznam
pohľadávok proti podstate zo všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate
k dispozícii v sídle kancelárie správcu na adrese: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“): „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho
nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka
musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR: „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.“
V zmysle § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených
námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu.“
V zmysle § 96 ods. 6 ZKR: „Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60
dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil
poradie pohľadávky proti podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto
lehote nepodá, na jeho námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné
odvolanie.“
V Bratislave dňa 10.5.2017
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

K010887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZFR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 365 820
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 4K 32/2016 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K 32/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo schôdze veriteľov úpadcu ZFR s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava, IČO 47 365 820, sp.zn. 4K
32/2016 S 1223, konanej dňa 15.05.2017 v kancelárii správcu úpadcu na Hlavná 48, Dunajská Streda so
začiatkom o 9.30 hod.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania, správa o stave majetku podliehajúceho konkurzu
3. Voľba veriteľského výboru (zástupcu veriteľov)
4. Záver
Predseda schôdze: JUDr. Peter Kubik, správca, Hlavná 48, Dunajská Streda
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zapisovateľ: JUDr. Peter Kubik, správca, Hlavná 48, Dunajská Streda
Prítomný veriteľ:
Prvá konzultačná s.r.o., Bratislava
Listina prítomných verite ľov tvorí prílohu tejto zápisnice.
Priebeh schôdze, prijaté uznesenia s výsledkami hlasovania a uplatnené námietky:
Predseda schôdze privítal prítomného veriteľa a konštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s
termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Termín a miesto konania schôdze veriteľov bol riadne zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 78/2017 zo dňa 24.04.2017. Predseda schôdze konštatoval, že je prítomný aspoň jeden
veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať, preto schôdza veriteľov je uznášaniaschopná.
Predseda schôdze oboznámil prítomného veriteľa so stavom majetku úpadcu. Majetok úpadcu tvoria pohľadávky
voči TRIOL CZ, a.s. a Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., ktoré sa vymáhajú v súdnych konaniach vedených na
Okresnom súde Zvolen (TRIOL CZ, a.s.) a Okresnom súde Bratislava II (Swietelsky – Slovakia spol. s r.o.). Konania
na Okresnom súde Zvolen sú prerušené s výnimkou jedného, kde správca podával žalobu, nakoľko vedú sa
rokovania o mimosúdnom riešení týchto pohľadávok. Konanie na Okresnom súde Bratislava II prebieha,
pojednávanie zatiaľ vytýčené nebolo.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.04.2017 bol konkurz vedený na majetok úpadcu uznaný za
malý. Vzhľadom na uvedené sa bude voliť namiesto veriteľského výboru zástupca veriteľov. Správca v súlade s §
127 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za zástupcu veriteľov
navrhol zvoliť prítomného veriteľa s najvyšším počtom hlasov Prvú konzultačnú s.r.o., Bratislava. Prítomný veriteľ
pristúpil k hlasovaniu o tomto návrhu.
Za: Prvá konzultačná s.r.o., Bratislava, 27973 hlasov
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Predseda schôdze konštatoval, že schôdza veriteľov prijala uznesenie, ktorým jednohlasne za zástupcu veriteľov si
zvolila Prvú konzultačnú s.r.o., Bratislava.
Nakoľko zo strany prítomného veriteľa neboli žiadne otázky, návrhy, neboli uplatnené žiadne námietky, predseda
schôdze o 9.45 hod. ukončil schôdzu veriteľov.
Zápisnicu vyhotovil JUDr. Peter Kubik, správca, Hlavná 48, Dunajská Streda
V Dunajskej Strede, dňa 15.05.2017

JUDr. Peter Kubik
správca

K010888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
6K/61/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
súpisová
hodnota
majetku v €

Por.číslo

Inventárne
číslo

886

pohľadávka voči Falkensteiner Hotel
--------------- Bratislava s.r.o, IČO: 44 428 901, číslo 4 500,00
faktúry 05/2017 splatná dňa 29.05.2017

Názov / Popis

Deň vydania: 18.05.2017

Adresa, kde sa
majetok
nachádza
---------------

deň
spoluvlastnícky zapísania dôvod
podiel
majetku do zapísania
súpisu
majetok
1/1
15.5.2017 podliehajúci
konkurzu

K010889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Schválenie konečného rozvrhu výťažku
Zástupca veriteľov v konkurze vedenom na majetok úpadcu Albert Altdorrfer: Mgr. Toni Khuri, advokát, so
sídlom Dlhé diely II/13, Bratislava, schválil dňom 10.5.2017 konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v zmysle návrhu správcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 21.4.2017 pod zn. K008821.
Schválenie bolo doručené do správcovskej kancelárie dňa 12.5.2017 (pre rozhodnutie zástupcu veriteľov v malom
konkurze sa primerane použijú ust. § 38 ods. 7 ZKR).
Poučenie podľa § 38 ods. 7 ZKR: (7) Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od
zverejnenia uznesenia veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského
výboru z dôvodu jeho rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie
veriteľského výboru v rozpore so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté uznesenie
veriteľského výboru do siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do
rozhodnutia vo veci môže súd aj bez návrhu účinky uznesenia veriteľského výboru pozastaviť.
V Pezinku dňa 15.5.2017

K010890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Patrick
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3019 / 36, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2015 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Patrick Wolf, bytom Beňadická č. 36, 851 06 Bratislava, nar. 11.05.1969 správca
konkurznej podstaty týmto podľa § 96 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z konečného rozvrhu všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
zo speňaženia uvedeného majetku.
Poučenie podľa § 96 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
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.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01
Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín
je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2 59 20 22 90 alebo e-mailom na
aksamit@aksamit.sk.
V Bratislave, dňa 15. mája 2017
JUDr. Martin Aksamit, správca

K010891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Kochrdová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuda Zúbka 3167/13, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ján Kováčik
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/49/2016 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/49/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu: Petra Kochrdová, nar. 05.04.1978, v súlade so záväzným pokynom súdu pri výkone pôsobnosti
zástupcu veriteľov (uznesenie OS Bratislava, sp.zn. 6K/49/2016-88 1116219785 zo dňa 20.02.2017), vyhlasuje
druhé kolo verejného ponukového konania na prevod majetku úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty, publikovaný v č. OV 2/2017 zo dňa 03.01.2017, motorové vozidlo: HONDA CIVIC 1.4, typ EJ94, výr. č.
JHMEJ9440XS215391, 1396 ccm, 66 kW, AT 4, Hatchback 5 dv., r.v. 1999, v súpisovej hodnote 1 200 EUR. Prvé
kolo bolo neúspešné, v určenej lehote nebola doručená ani jedna ponuka.
Záujemcovia majú právo predkladať svoje ponuky na odplatný prevod veci na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej v
súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Presnú špecifikáciu majetku a podmienky verejného ponukového konania oznámi správca záujemcom do piatich dní
na základe žiadosti a zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku 10 EUR, ktorý záujemca musí zložiť najneskôr
v lehote 10 dní od zverejnenia výzvy na verejné ponukové konanie v Obchodnom vestníku. Zaplatenie poplatku je
podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní.
Účastník verejného ponukového konania má po preukázaní úhrady právo sa zúčastniť obhliadky veci, ktorá sa na
základe záujmu uskutoční v 11. až 15. deň od zverejnenia tejto výzvy.
Vec predá správca záujemcovi, ktorý v lehote 20 dní od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku ponúkne
najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty majetku.
Žiadosti o presnú špecifikáciu a ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu Mgr. Ján Kováčik, Odborárske
nám. 3, 811 07 Bratislava s označením „6K/49/2016 – VPK – neotvárať“. Nenávratný účastnícky poplatok je
potrebné zložiť na účet úpadcu vedený v mBank, IBAN: SK85 8360 5207 0042 0608 0243, do poznámky je
potrebné uviesť meno / obchodné meno záujemcu.
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Ponuka záujemcu musí obsahovať údaj, o ktorú vec má záujem, výšku ponúkanej odplaty, jeho identifikačné údaje,
spôsob uhradenia odplaty a kontaktné údaje (telefón, e-mail). V ponuke sa záujemca musí zaviazať, že ponuku
predkladá minimálne na obdobie troch mesiacov od jej predloženia správcovi. Podmienkou prevodu majetku je
preukázanie zaplatenia celej odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
Správca nepredá majetok, ktorý tvorí všeobecnú podstatu záujemcovi, ktorý je osobou spriaznenou so správcom,
osobou spriaznenou s úpadcom alebo dlžníkom úpadcu, okrem prípadov, keď to schváli zástupca veriteľov. Pri
splnení všetkých podmienok môže správca predať súbor vecí záujemcovi, ktorý je veriteľom prihlásenej pohľadávky
alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Otváranie ponúk sa uskutoční v kancelárii správcu najneskôr do 3 pracovných dní po skončení každého kola, o čom
sa vyhotoví úradný záznam. O vyhodnotení jednotlivých kôl správca písomne informuje súd. Pri dodržaní
podmienok verejného ponukového konania je správca oprávnený uzatvoriť príslušné zmluvy.
Úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o kúpe veci do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom.
V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, je ten povinný zaplatiť do podstaty 10%
súpisovej hodnoty hnuteľných vecí, o ktoré sa uchádzal. Správca je o tomto povinný každého záujemcu vopred
informovať. V prípade zmarenia verejného ponukového konania z dôvodov na strane záujemcu je zástupca veriteľov
(súd) oprávnený vybrať záujemcu, ktorý splnil všetky podmienky konania s druhou najvyššou ponukou alebo
rozhodnúť, že zmarené kolo sa uskutoční opäť.
Upozornenie pre záujemcov: Hnuteľné veci môžu mať právne alebo faktické vady. Predávajúci nezodpovedá za
kvalitu predávaných vecí. Úspešný záujemca svojim podpisom na zmluve potvrdí, že bol zo strany správcu na tieto
skutočnosti upozornený a výslovne sa vzdáva akýchkoľvek nárokov z prípadných právnych a faktických vád
hnuteľných vecí. Kupujúci nie je z tohto dôvodu oprávnený od zmluvy odstúpiť ani požadovať náhradu akejkoľvek
škody.
Ján Kováčik, správca S 1557

K010892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Kubalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fedinova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/30/2016 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/30/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
Ing. Vladimír Budiač, so sídlom: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Erika
Kubalová , narodená: 30.09.1961, bytom: Fedinova 6, 851 01 Bratislava, týmto oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote:
- mu bola dňa 10.05.2017, doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, por. č. 1, veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej prihlásenej výške
50,- Eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 12.05.2017.

Ing. Vladimír Budiač, správca
V Bratislave 15.05.2017
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K010893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 092 580
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/5/2016/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/5/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca úpadcu RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 15,
Bratislava 811 07, IČO: 44 092 580, IČO: 45 506 388 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sro, vložka č. 78446/B, zvoláva v súlade s § 34 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) prvú schôdzu konkurzných veriteľov na deň 26.06.2017 o 14.00 hod. (prezencia od 13.45 hod do
14.00 hod.), ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti obchodnej spoločnosti ETP Management budov, s.r.o. na 4.
poschodí na Záhradníckej ul. č. 30 v Bratislave nasledovným programom:
1. Prezencia veriteľov
2. Otvorenie schôdze veriteľov.
3. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ods. 1 ZKR)
5. Voľba veriteľského výboru ( § 37 ods. 1 ZKR)
6. Rôzne
7. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Schôdza veriteľov je
uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Na každé jedno
euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom
totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou z ktorej vyplýva právo
zastupovať veriteľa na tejto schôdzi veriteľov a právo hlasovať na nej za veriteľa, resp. dokladom totožnosti a
výpisom z Obchodného registra SR nie starším ako 7 dní.

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca úpadcu RUSSEL EXPORT-IMPORT, s.r.o. ,v konkurze

K010894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kittlerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/12/2017 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/12/2017
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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Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlatica Kittlerová, nar. 05.07.1972, bytom Dopravná
3121/4, 831 06 Bratislava - Rača, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/12/2017,
týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa
27.06.2017 (utorok) o 11:00 hod. na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR,
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,
5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K010895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Görözdös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské luhy 20, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.5.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/1/2017 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ivan Görözdös, nar. 01.05.1965, bytom Mlynské luhy
20, 821 05 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/1/2017, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od
09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: marko@spravca.eu
Mgr. Dušan Marko, správca.

K010896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DEVELOPMENT 1, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saratovská 3, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 841 885
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/17/2016 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota majetku

3

Peňažná
pohľadávka

DEVELOPMENT 1, s.r.o.,
Saratovská 3, 841 02 Bratislava

Pohladňa ku dňu
vyhlásenia konkurzu

1/1

10 000,00 €

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K010897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbara Podolská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/62/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/62/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Eva Vodová, so sídlom Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn. S180, správca úpadcu Barbara Podolská, nar.
21.10.1976, bytom Višňová 14, 831 01 Bratislava, v konkurze vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.
2K/62/2015, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Wilsonova
4, 811 07 Bratislava a to v pracovný deň v čase od 10,00 hod do 15,00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť na telefónnom čísle +421905400989, alebo e-mailom na adrese: vodova@akvodova.sk.
Poučenie: V zmysle ust. §96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov veriteľský výbor, zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení 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 odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.
JUDr. Eva Vodová, správca
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K010898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Bizoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 26, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.5.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2017 S 1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca úpadcu Ľudmila Bizoňová, nar.: 24.5.1981, bytom Adámiho 26, 841 05
Bratislava, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 80OdK/2/2017-20
zo dňa 4.5.2017 v konaní vedenom pod sp. zn. 80OdK/2/2017 týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom,
prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod..
Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e - mailom na
msutkova@patent-iurist.sk.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková

K010899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Bizoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adámiho 26, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.5.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2017 S 1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "úpadca" )
Ľudmila Bizoňová, nar.: 24.5.1981, Adámiho 26, 841 05 Bratislava, Slovenská republika oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 80OdK/2/2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 90/2017 dňa 15.5.2017
bol vyhlásený konkurz úpadcu.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Mária
Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje
v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
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výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy trustee of
bankrupt Ľudmila Bizoňová, born 24.5.1981, domiciled Adámiho 26, 841 05 Bratislava, Slovak republic I am
obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No. 80OdK/2/2017, published in
the Government Journal No. 071/2017 on 12.5.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, Slovak Republic. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy ,
but the creditors cannot excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days
beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights
lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who
have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right applicable to the
estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration
form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim
and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form
which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is
tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form
shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by
calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall
determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the
registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall
stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim
or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in
the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise
delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form,
which was delivered to trustee or District court cannot be correct or amend. This disclosure relates to foreign
creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková konkurzný správca / bankrupcy trustee
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K010900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bartoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/11/2016 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Katarína Kubíková, správca úpadcu: Peter Bartoník, nar. 8.11.1958, bytom Pekná 361, 908 73 Veľké Leváre
týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
15. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2017 v sume 262,34 €, súpisová hodnota 262,34 €
JUDr. Katarína Kubíková, správca

K010901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ORADATA spol. s r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 41, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 350 038
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Krížna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2013-S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu
JUDr. Marek Morochovič, konkurzný správca úpadcu ORADATA spol. s r.o., v konkurze, so sídlom Kopčianska
41, 851 01 Bratislava, IČO: 31 350 038, v súlade s pokynom veriteľského výboru zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 76/2016, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávky úpadcu zapísanej do
všeobecnej podstaty úpadcu, a to:
por. Typ súpis. zložky
peňažná pohľadávka
č.
majetku
Suma a mena
6 638,78 EUR
Dlžník
Ing. Ján Madleňák, bytom Pod rovnicami 3241/28, 841 04 Bratislava
25 Právny
dôvod priznaná uznesením OS Bratislava I, č.k. 8K/5/2013-186 z 20.1.2016, podľa § 74a ods. 2 ZKR; pohľadávka vymáhaná
vzniku
v exekúcii vykonávanej súdnym exekútorom JUDr. Jánom Harvanom, Ex 329/2016.

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
a/ podmienky ponukového konania:
Ponuka musí byť správcovi doručená najneskôr do 31.05.2017 do 14.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca
takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „8K/5/2013 –
PK č. x - NEOTVÁRAŤ“, kde x je číslo kola ponukového konania. Každý záujemca môže do súťaže predložiť len
jednu ponuku ohľadne tej istej súpisovej zložky, inak sa jeho podané ponuky ohľadne tejto súpisovej zložky
odmietnu. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
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odmietnu. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť.
Ponuka musí obsahovať riadne označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, výslovný súhlas
so zverejnenými podmienkami ponukového konania, doklad o zložení zábezpeky vo výške 30% EUR z ponúkanej
ceny (za každú ponuku) na účet č. IBAN: SK46 1100 0000 0029 4800 3985, daňové identifikačné údaje záujemcu
a číslo účtu záujemcu (ak sú k dispozícii), na ktorý sa mu môže vrátiť zábezpeka. Zábezpeka musí byť uhradená
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a
priezvisko alebo obchodné meno a poradové číslo súpisovej zložky zo súpisu všeobecnej podstaty.
Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v
prípade porušenia záväzku riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny alebo uzavrieť kúpnu či inú zmluvu, zložená
zábezpeka prepadne v prospech všeobecnej podstaty ako zmluvná pokuta. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty.
b/ vyhodnotenie ponukového konania:
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, spĺňajúci podmienky, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Ponukové konanie vyhodnotí správca do 5 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení
ponúk správca spíše úradný záznam a o výsledku ponukového konania informuje veriteľský výbor a účastníkov
ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy zábezpeky najneskôr do 5 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania správca bezodkladne písomne vyzve na uzatvorenie
príslušnej zmluvy o prevode súpisovej zložky majetku pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí najneskôr ku dňu
podpisu zmluvy a to v lehote určenej správcom, spravidla 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy. Do kúpnej ceny
sa započítava príslušná zaplatená zábezpeka.
V prípade neúspešného kola ponukového konania správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania. V prípade
odmietnutia všetkých ponúk, alebo ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí alebo neuzavrie kúpnu zmluvu v
lehote stanovenej správcom, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca zopakuje príslušné kolo ponukového
konania.
c/ záverečné ustanovenia:
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu a to až do podpisu zmluvy.
Podrobnejšie informácie o predávanom majetku je možné získať u správcu na emailovej adrese správcu:
morochovic@chello.sk s uvedením kontaktných údajov.

K010902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2017 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, bytom Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec,
zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.06.2017 o 11:00 hod. /prezentácia od 10:30 hod. do
11:00 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov /ust. § 107 ods. 2 ZKR/
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s.

K010903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašicová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovce 190, 908 48 Dubovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1988
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o verejnom ponukovom konaní
Výzva na predkladanie ponúk
Prvý správcovský dom, k.s. zastúpený komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, sídlo kancelárie Nitrianska 5,
901 01 Trnava, správca úpadcu Ľubica Vašicová, narodená 26.05.1988, Vidovany 190, Dubovce, oznamujem
začatie verejného ponukového konania na odkúpenie motorového vozidla: HONDA CITY, kategória MI, EVČ
SI553BL, rok výroby 2006, 1339m3, najazdené kilometre: 163 609 km, benzín, čierna farba, nepojazdné, a vyzývam
záujemcov na predkladanie ponúk za nasledovných podmienok:
Predaj sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako 1 400,- €. Záujemcovia predložia na adresu
kancelárie správcu svoje ponuky osobne alebo poštou v zalepenej obálke s výrazným označením „konkurz Ľubica
Vašicová“ najneskôr do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku; v tejto lehote musí byť
ponuka doručená do kancelárie správcu a v prípade, že koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
koniec lehoty je nasledujúci pracovný deň.
Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného
ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju však vziať späť.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponukového konania, návrh ceny.
Doručené ponuky správca vyhodnotí v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doručené ponuky správca vyhodnotí v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a následne informuje o výsledkoch vyhodnocovania ponúk záujemcov. Víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu cenu; správca
bezodkladne vyzve víťaza ponukového konania na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ohliadka predmetu ponukového konania je možná po predchádzajúcej dohode so správcom na emailovej adrese
miladakoukalova@agnerpartners.sk

V Trnave dňa 15.05.2017
Prvý správcovský dom,k.s., správca

K010904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 113 771
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/4/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, správca
dlžníka MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o., Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica, IČO: 34 113 771 oznamuje
účastníkom konania, že veriteľský výbor dlžníka schválil reštrukturalizačný plán predložený dlžníkom a odporúča,
aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie. Účastníci plánu sa môžu
oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu, termín je potrebné si vopred dohodnúť na t. č.: +421(0)48 419 53
86, prípadne e-mailom na: sekretariat.ba@spravcovska.sk.

Správca týmto zvoláva podľa ustanovenia § 146 ods. 2 ZoKR schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa
07.06.2017 (t.j. v stredu) v priestoroch hotela: IMPIQ Hotel, B.S. Timravy 2, 917 01 Trnava.

Prezentácia od 13:30 hod. Začiatok schôdze o 14:00 hod.

Program schôdze veriteľov bude nasledovný:
1) Otvorenie
2) Rozprava podľa § 147 ods. 1 ZoKR
3) Hlasovanie o prijatí plánu
4) Záver.

Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi veriteľov má každý účastník plánu; akcionár dlžníka sa môže zúčastniť
na schvaľovacej schôdzi, aj keď nie je účastníkom plánu. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti,
štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štatutári právnických osôb aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc (pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčený), prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

V Bratislave, dňa 12.05.2017

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K010905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi boli doručená prihláška pohľadávky, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom podľa §
28 ods. 3 ZKR sa zverejňujú nasledovné údaje zo zoznamu pohľadávok:
Regen-Logistik GmbH, Nemecko, Buchenstrasse 20 , 93426 Roding vo výške 273,70 EUR, doručená dňa
07.04.2017
SR- Daňový úrad Trnava, Slovensko, Hlboká 8/1, 91701 Trnava vo výške 3.020,29 EUR , doručená dňa 11.04.2017
SR- Daňový úrad Trnava, Slovensko, Hlboká 8/1, 91701 Trnava vo výške 20,41 EUR, doručená dňa 11.04.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovensko, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava vo výške v 4.425,06 EUR,
doručená dňa 12.04.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovensko, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava vo výške 44,85 EUR,
doručená dňa 12.04.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovensko, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava vo výške 5,00 EUR,
doručená dňa 12.04.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovensko, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava vo výške 5,00 EUR,
doručená dňa 12.04.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Slovensko, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava vo výške 5,00 EUR,
doručená dňa 12.04.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 4.587,80 EUR,
doručená dňa 18.04.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 2.204,00 EUR,
doručená dňa 18.04.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 19.787,20 EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 19.787,20 EUR,
doručená dňa 18.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 216,21 EUR, doručená dňa 20.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 2.055,44 EUR, doručená dňa 20.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 517,78 EUR, doručená dňa 20.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 112,72 EUR, doručená dňa 20.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 1,45 EUR, doručená dňa 20.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 436,57 EUR, doručená dňa 20.04.2017
ZSE Energia, a.s., Slovensko, Čulenova 6, 81647 Bratislava vo výške 84,71 EUR, doručená dňa 20.04.2017
OMV Slovensko, s.r.o., Slovensko, Einsteinova 25, 85101 Bratislava vo výške 11.163,01 EUR, doručená dňa
20.04.2017
OMV Slovensko, s.r.o., Slovensko, Einsteinova 25, 85101 Bratislava vo výške 18.085, 80 EUR, doručená dňa
20.04.2017
OMV Slovensko, s.r.o., Slovensko, Einsteinova 25, 85101 Bratislava vo výške 33.083,77 EUR, doručená dňa
20.04.2017
OMV Slovensko, s.r.o., Slovensko, Einsteinova 25, 85101 Bratislava vo výške 27.395 EUR, doručená dňa
20.04.2017
OMV Slovensko, s.r.o., Slovensko, Einsteinova 25, 85101 Bratislava vo výške 58,13 EUR, doručená dňa
20.04.2017
H&J Frigo-Sped-Trans, s.r.o., Česko, Jeremiášova 870, 15000 Praha 5 vo výške 530,00 EUR, doručená dňa
20.04.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 5.056,70 EUR,
doručená dňa 24.04.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 28.000,30 EUR,
doručená dňa 02.05.2017
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Slovensko, 29. augusta 8, 81363 Bratislava vo výške 2.162,30 EUR,
doručená dňa 02.05.2017

JUDr. Miroslav Michalička

K010906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ščevko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1467/106, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/48/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/48/2016
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Dušan Ščevko, nar. 24.07.1983, bytom SNP 1467/106, 017 01 Považská
Bystrica, týmto oznamuje, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok mu bola doručená prihláška pohľadávok
veriteľa spoločnosti POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej
výške 2134,99 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 15.05.2017.

V Považskej Bystrici, dňa 15.05.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K010907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mothiva, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 039
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/37/2013S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/37/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok 1. kola verejného ponukového konania Úpadcu Mothiva, s.r.o. v konkurze
·
·
·

1. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 78/2017 dňa 24. apríla 2017
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 10.05.2017
termín otvárania obálok bol stanovený na 12.05.2017 o 14.30 hod v kancelárii správcu JUDr. Alojz Žitník,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola verejného ponukového konania sa
nezúčastnil ani 1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka, ani nebola zložená finančná
zábezpeka.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo verejného ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
JUDr. Alojz Žitník, správca

K010908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kondlla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2017 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

2

147,80

EUR

P.č.

Celková
suma

Mena Právny dôvod

3

67,12

EUR

P.č.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Konkurzy a reštrukturalizácie

Banka

Zostatok na účte v banke, suma : 147,80 €, č. účtu č. VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829
SK5702000000003629103959
90 Bratislava, IČO: 31 320 155

príjem úpadcu z pracovného pomeru v mesiaci
marec 2017 v rozsahu, v akom môže byť v
zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnutý výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou

Dlžník (zamestnávateľ)

Súpisová
hodnota

Typ zložky

147,80 €

Pohľadávka z
účtu

Súpisová
hodnota

ekoenergo automatizačná technika s.r.o.,
so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 05
67,12 €
Banská Bystrica, IČO: 47 335 971

Predmet
Skriňa trojdverová, časť zostavy, používaná
Knižnica, skriňa na hračky, časť zostavy, používaná
Písací stôl, používaný, rok obstarania 2006
Stolička na kolieskach, používaná, rok obstarania 2006
Obývačková stena, používaná, rok obstarania 2006
Konferenčný stolík, používaný, rok obstarania 2006
Sedacia súprava, trojkombinácia 3+2+1, používaná, poškodená, rok obstarania 2006
Botník, používaný
Skriňa päťdverová, používaná, rok obstarania 2006
Komoda, používaná
Nočný stolík, používaný, 2 kusy
Komoda, používaná
Knižnica, používaná
Skriňa trojdverová, používaná
Vešiaková stena so zrkadlom, používaná, rok obstarania 2006

Súpisová hodnota
60,00 €
50,00 €
30,00 €
10,00 €
100,00 €
20,00 €
60,00 €
30,00 €
110,00 €
30,00 €
30,00 €
20,00 €
30,00 €
60,00 €
25,00 €

Typ zložky
Peňažná
pohľadávka

Typ zložky
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K010909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu ako je hore uvedený oznamuje, že dňa 12.05.2017 prijal a zapísal
po uplynutí základnej 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlášku nezabezpečeného veriteľa
Antónia Matušíková, nar. 30.06.1951, trvalo bytom Richtára Peregrina 370/3, 949 01 Nitra na celkovú
sumu 12.001,33 EUR. JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
K010910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mókher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 601, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1982
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. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S1485 32K/9/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, úpadcu Juraj Mókher, nar. 13.02.1982, trvale bytom Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké
Ludince, v zmysle ust. § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom,
že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, počas stránkových hodín, v
pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č.
0905 958 478.
K010911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mókher
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 601, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S1485 32K/9/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca úpadcu Juraj Mókher,
nar. 13.02.1982, trvale bytom Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké Ludince ( ďalej len „Úpadca“),
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32K/9/2017-74 zo dňa 05.05.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 91/2017 zo dňa 15.05.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia
úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10,
945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra,
Slovenská republika, k číslu konania 32K/9/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a
datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. According to the Direction of the European Council
No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor Juraj Mókher, born
13.02.1982, adress Veľké Ludince 601, 935 65 Veľké Ludince (hereinafter referred to as "debtor") we
are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 32K/9/2017-74 dated
on 05.05.2017 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Obchodný vestník no. 91/2017 dated on 15.05.2017. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According
to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra
Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims
to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No.
32K/9/2017. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights
pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights
pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal
and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the
trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days
from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days
from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration
form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment
of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. 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. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or
will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered
as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period
elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not
obvious from the business documentation of the Debtor. JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the
bankrupt.
K010912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, Levice 934 01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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Okresný súd Nitra
31K/16/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca úpadcu: LENCOS spol. s r.o., so sídlom Nádražný rad 28, 934 01 Levice, IČO: 34 097
805, týmto oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 8.00 do 15.00 hod. Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/65 12 745.
v Nitre, dňa 15.05.2017

Mgr. Ladislav Barát,
správca

K010913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru - zástupcu veriteľov
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO:
35 937 874, pobočka Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra ako zástupca veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v konkurze úpadcu Július Hompora H&M Strešný systém IČO: 37 517 309,
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo, zvoláva zasadnutie veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v sídle Krajskej pobočky Nitra, Mostná 58, 949 01 Nitra dňa 9.5.2017 o 13,00 hod.
O uvedenom bol informovaný správca konkurznej podstaty JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, Slovensko. Správca konkurznej podstaty súhlasil so zasadnutím veriteľského výboru bez jeho účasti.
I.
Správca doručil zástupcovi veriteľov žiadosť, súhlas s predajom majetku v nižšie uvedenom znení. Zástupca
veriteľov preskúmal návrh udelenej záväzného pokynu a nevidel dôvod na jeho neschválenie.
Návrh na predaj majetku sa týka nasledovnej hnuteľnej veci:
- nákladný príves zn. PONGRATZ LPA 203 UH, šedej metalízy, rok výroby 2011, špz: KN273YL v ocenení 850 eur
Správca navrhuje predaj v I. kole ponukového konania, majetok podstaty možno predať za najvyššiu ponúknutý
sumu, nie nižšiu ako súpisová hodnota majetku.
Podrobnosti o priebehu speňažovania sú obsiahnuté v spise správcu a pre ich rozsiahlosť sú uvedené len podstatné
náležitosti týkajúce sa predmetu predaja, jeho ceny a spôsobu realizácie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
Na základe vyššie uvedeného bol zástupcom veriteľov vydaný nasledovný záväzný pokyn: Zástupca vydáva
záväzný pokyn na predaj hnuteľného majetku tak, ako bol predložený správcom konkurznej podstaty.
V Nitre, dňa 9.5.2017
Ing. Marek Eckhardt
vedúci OZP

K010914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj
majetku úpadcu - hnuteľných vecí, súpis ktorých bol správcom zverejnený v Obchodnom vestníku č. 130/2016
dňa 7.7.2016.
Správca vyhlasuje ponukové konanie za nasledovných podmienok:
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Vlasta Suchanová, správca, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, s označením: „Konkurz č.k.
31K/9/2016 – NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v obchodnom vestníku SR, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po zverejnení
oznámenia o ponukovom konaní v obchodnom vestníku SR a končí 15. dňom o 12,00 hod.. V prípade, že koniec
tejto lehoty pripadne na víkend, deň pracovného pokoja, resp. sviatok, ponukové konanie končí nasledujúci
pracovný deň o 12,00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani ak
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne správca aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Doručenú ponuku nie je
možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Bližšie informácie k ponúkanému predmetu ponukového konania budú záujemcom poskytnuté na základe
písomného vyžiadania u správcu a po úhrade paušálnych nákladov správcu 33,- EUR, ktoré je záujemca povinný
uhradiť v prospech účtu správcu vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky, číslo účtu:
1262097011/1111, IBAN: SK8511110000001262097011, s uvedením poznámky "paušálne náklady 31K/9/2016".
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na
uvedenú adresu kancelárie správcu a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v UniCredit
Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky, číslo účtu: 1262097011/1111, IBAN: SK8511110000001262097011,
BIC:UNCRSKBX zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Záujemca je povinný
pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné
meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo/miesto
podnikania, IČO; pri fyzických osobách nepodnikateľoch meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum
narodenia),
2. právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia predložia výpis z registra potvrdzujúci právnu subjektivitu osoby
záujemcu (postačuje fotokópia nie staršia ako 30 dní), fyzické osoby predložia fotokópiu platného občianskeho
preukazu, resp. iného obdobného identifikačného dokladu spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov pre
správcu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi. Záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie hnuteľnej veci úpadcu podľa súpisu zverejneného v OV SR č. 130/2016 dňa 7.7.2016.
6. čestné vyhlásenie, že "záujemca súhlasí s prepadnutím zloženej zálohy vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny v
prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že jeho predložená ponuka bude vyhodnotená ako
víťazná, pričom na výzvu správcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa tohto ponukového konania bezodkladne
nepristúpi",
7. návrh ponúkanej kúpnej ceny v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie zálohy,
9. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky záujemcu,
10. ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za záujemcu, príp. jej splnomocneným zástupcom,
pričom zastúpenie sa preukazuje originálom splnomocnenia.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať vyššie uvedené náležitosti, správca vyradí z ponukového konania.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne v kancelárii správcu. O otváraní a
vyhodnotení zaslaných ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú následne doručí príslušnému orgánu v konkurze do
troch dní od vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena, nie však nižšia ako súpisová hodnota
majetku. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak budú posúdené ako neprimerane nízke, a
to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania do desiatich dní od
vyhodnotenia ponúk, pričom záujemcom uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Lehota splatnosti
kúpnej ceny je v deň podpisu kúpnej zmluvy. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K010915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinga Karvanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strekov 1004, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1982
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2016 S1604
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Okresný súd Nitra
31K/57/2016
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka

súpisová hodnota

Iná majetková hodnota
peňažné prostriedky na účte správcu
1

zostatok ku dňu zostavenia súpisu

2 000,00 EUR

odhadovaná hodnota:

2 000,00 EUR

deň zápisu:

27.2.2017

dôvod zápisu:

Vklad na účet správcu

V Nitre, dňa 15.05.2017
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K010916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Hompora H&M Strešný systém
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 1500/5, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 517 309
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská
1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309 a ako dražobník oprávnený k výkonu dražby v zmysle § 92 ods. 1 písm. d)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách podľa § 92 ods. 1 písm. d), § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. a záväzného pokynu
zástupcu veriteľov zo dňa 3.5.2017 vyhlasuje 2. kolo dražby majetku úpadcu, uvedeného v súpise oddelenej
podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č.125/2016 dňa 29.6.2016 a zverejňuje nasledovné oznámenie
o dražbe:
Označenie dražobníka:
JUDr. Vlasta Suchanová, ako správca úpadcu Hompora Július, nar. 13.9.1979, Dunajská 1500/5, Kolárovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom Hompora Július H&M Strešný systém, s miestom podnikania Dunajská
1500/5, Kolárovo, IČO: 37 517 309, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod
č. S12
Miesto konania dražby: sídlo správcu Podzámska ul. 32, Nové Zámky, I. poschodie
Dátum konania dražby: 8.6.2017
Čas konania dražby: 13,00 hod.
Predmet dražby:
Nehntueľnosť zapísaná na LV č. 784 pre okres Šaľa, k.ú. Vlčany, evidované na katastrálnej mape ako parcely registra "C" ako
- parc. č. 8531/2 záhrady o výmere 1052 m2
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- parc. č. 8531/2 záhrady o výmere 1052 m2
- parc. č. 8531/3 zast. pl. a nádvoria o výmere 924 a rodinný dom č. súp. 1197
- parc. č. 8532/6 vodné plochy o výmere 244 m2
vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 v celku

Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
Všeobecná hodnota predmetu dražby bola určená znaleckým posudkom znalca vo výške 77 500,- €
Najnižšie podanie: 69 750,- €
Minimálne prihodenie: 1000,- €
Dražobná zábezpeka: 20% najnižšieho podania, teda 13 950,-€
Zloženie dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť uhradená t.j. pripísaná na účet uvedený správcom,
najneskôr 48 hodín do začiatku dražby, pričom doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky účastník predloží pri zápise
do dražby. Dražobná zábezpeka sa skladá na účet vedený v UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Nové Zámky,
číslo účtu: 1262097011/1111, IBAN: SK85 1111 0000 0012 6209 7011, BIC:UNCRSKBX, do poznámky uviesť
meno zložiteľa.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi bude dražobná zábezpeka
vrátená do 5 pracovných dní odo dňa, čo účastník dražby písomne oznámi správcovi číslo účtu, na ktorý má byť
zábezpeka vrátená.
Dražobná zábezpeka, ktorú vydražiteľ uhradil pred začatím dražby sa započíta do ceny dosiahnutej vydražením,
zostávajúcu časť bude vydražiteľ zaviazaný zaplatiť na účet úpadcu do 5 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Obhliadku predmetu dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom dohovore termínu
obhliadky so záujemcom, pričom tento termín je možné dohodnúť na telefónnom čísle: 0918/907248, 0915/728722,
alebo 035/6420742.
Podmienky odovzdania predmetu dražby: Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote,
prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá vydražiteľovi bez zbytočného
odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby
dražobník zašle bez zbytočného odkladu jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu dražby príslušnému katastrálnemu
odboru a zabezpečí odovzdanie predmetu dražby vydražiteľovi. Priebeh dražby bude osvedčovať notárskou
zápisnicou notár.
Odovzdanie predmetu dražby bude realizované na náklady vydražiteľa a potvrdené písomným záznamom o
odovzdaní predmetu dražby.
Správca vyzýva budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím,
z dôvodu zisťovania dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby
môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky
b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách
c) platný doklad totožnosti
d) ak ide o právnickú osobu, úradný výpis z registra (originál alebo overená fotokópia), kde je zapísaná a z ktorého
bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako 5 dní.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca
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K010917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Andrea Oslanecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 449/26, 943 01 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/65/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/65/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Mgr. Andrea OSLANECOVÁ, nar. 17.2.1978, bytom Nová č. 449/26, 943 01 Nesvady,
ktorá vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/65/2015, správca, a to Vlasta Suchanová so sídlom
Podzámska 32 Nové Zámky, týmto v súlade s § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavila
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty, pričom v tejto súvislosti správca zároveň oznamuje svoj zámer v zákonnej lehote zostaviť
rozvrh všeobecnej podstaty úpadcu Mgr. Andrea OSLANECOVÁ, nar. 17.2.1978, bytom Nová č. 449/26, 943 01
Nesvady.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K010918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kubová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 94/51, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/67/2015 S1636NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/67/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 18
iná majetková hodnota
popis
209,51 EUR
IBAN
SK75 7500 0000 0040 2085 6664
mena
EUR
banka, zahraničná banka alebo iná
Československá obchodná banka, a.s.
obdobná inštitúcia
hodnota zapisovaného majetku v EUR 209,51 EUR
deň zapísania majetku
10.05.2017
v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť
dôvod zapísania majetku
postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
deň vylúčenia majetku zo súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo súpisu
-

LexCreditor k.s.
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K010919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu vyhláseného
na majetok úpadcu: BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596 týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice v dňoch
pondelok – piatok v čase od 09.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možné
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: henrieta.slavkovska@stonline.sk, prípadne
telefonicky na čísle mobilného telefónu: 0911 733 454.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K010920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu: BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO:
34 112 596, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod spisovou značkou 31K/5/2017
zvoláva v súlade s ust. § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení prvú schôdzu veriteľov na deň 11.8.2017
o 10.00 hod., ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na ul. Ľ. Štúra č. 19, 934 01 Levice.
Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledovný:
1. Prezentácia, otvorenie schôdze veriteľov,
2. Správa správcu o priebehu konkurzu a zistenie stanovísk prihlásených veriteľov,
3. Rozhodovanie o výmene správcu (ustanovenie § 36 zákona č. 7/2005 Z. z),
4. Voľba veriteľského výboru (ustanovenie § 37 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.),
5. Záver.
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Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra,
zástupca veriteľa platnú plnú moc.
V Leviciach dňa 15.5.2017
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K010921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popretie pohľadávky veriteľom

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice vo veci konkurzu vyhláseného
na majetok úpadcu: BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596 v zmysle § 32 ods.
7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v
súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške 350,- EUR možno
skladať na bankový účet č. SK15 1111 0000 0067 0157 9008, vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu

K010922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BP BAU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 44, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 596
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/5/2017 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: BP BAU, s.r.o., so sídlom
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: BP BAU, s.r.o., so sídlom
Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596 (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Nitra, sp. zn. 31K/5/2017-332 zo dňa 2.5.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: BP BAU, s.r.o., so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra, IČO: 34 112 596
(hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Nitra, No. 31K/5/2017-3328 dated 2-nd of May 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 11.5.2017 uverejnením v OV 88/2017 dňa 10.5.2017 pod značkou
K010174.
The
bankruptcy
was
declared
on
11th
of
May
2017
(https://portal.iustice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx)
K010174.

publication
in
OV
88/2017
on 10th of May 2017 brand

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Henrieta
Slavkovská, Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra, Štúrova 9,
949 68 Nitra, k sp. zn. 31K/5/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA")
the creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: Mgr. Henrieta Slavkovská, Ľ. Štúra
19, 934 01 Levice, Slovak Republic and one copy in the District Court Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic, to the No. 31K/5/2017.
V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the
creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt's general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a
special registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29,
section 1 BRA).
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in the Euro currency.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor
cannot exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional
satisfaction of the creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the
schedule of a general substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after
the delivery of the application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of
claims in Commercial Journal stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise
it ceases to exist (§ 28, section 4 BRA).
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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as
"contingent claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights
associated with the contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the
trustee (§ 28, section 5 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation
period and termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 BRA).
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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy
proceedings, if the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor
can be satisfied only in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property,
which ensure his claim, however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the
extent of his claim probably to be satisfied from the property by which it is secured (§ 28, section 7 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded
from bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a
result of not registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim
against substance which is being satisfied after atisfaction of all other claims against this substance (§ 28,
section 8 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. 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 nominate and in
writing notify the trustee. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of
the claim has to be beaded. (§ 29, section 6, 7, 8 BRA).
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca úpadcu
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K010923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Ondrišík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nededza 0, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie schôdze veriteľov

Ing. Jana Kovačková, správca úpadcu Radoslav Ondrišík, nar. 15.06.1975, bytom Nededza, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 26.06.2017 o 11,00 hod. v kancelárii správcu na adrese Na Bystričku 796/9,
Martin. Prezentácia sa uskutoční od 10,30 hod. do 11,00 hod..
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

otvorenie schôdze a informácia správcu o konkurznom konaní,
voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz),
voľba nového správcu,
záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, zástupcovia veriteľov originál alebo overenú fotokópiu plnej moci
veriteľa na zastupovanie a doklad totožnosti, zástupcovia právnických osôb predložia poverenie na zastupovanie,
doklad totožnosti a výpis z OR.

Ing. Jana Kovačková, správca

K010924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riedel Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu Jozef
Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej
podstaty pre nezabezpečených veriteľov v nasledovnom znení:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
I.
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30.03.2016, sp. zn. 3K/4/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
64/2016 dňa 05.04.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Jozef Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská
1782/1, 010 07 Žilina (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu ustanovil Ing. Gabrielu Gregorovú, so sídlom
správcovskej kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1501.
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 11.04.2016, sp. zn. 3K/4/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
72/2016 dňa 15.04.2016 súd odvolal z funkcie správcu Úpadcu Ing. Gabrielu Gregorovú, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť LawService Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísanú v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 04.05.2016, sp. zn. 3K/4/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
90/2016 dňa 11.05.2016 súd opravil II. a IV. výrok výrokovej časti a odôvodnenia uznesenia Okresného súdu Žilina
č.k. 3K/4/2016-191 zo dňa 11.04.2016 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 72/2016 dňa 15.04.2016 tak, že
sídlo kancelárie Správcu je Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín.
II.
Uznesením Okresného súdu Žilina č. 3K/4/2016-205 zo dňa 16.05.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
98/2016 dňa 23.05.2016 (ďalej len „Uznesenie“) súd uložil Správcovi povinnosť predložiť súdu návrh konečného
rozvrhu výťažku ešte pred jeho predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku
musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca v tejto súvislosti uvádza, že prvá schôdza veriteľov, zvolaná v zmysle § 34 ZKR, sa konala dňa 08.07.2016
o 10.00 hod. na adrese Stráž 223, 960 01 Zvolen – 3 podlažie, veľká zasadacia miestnosť. Prvej schôdzi veriteľov
sa nezúčastnil ani jeden z veriteľov prihlásených pohľadávok oprávnený na schôdzi hlasovať. Z tohto dôvodu
v súlade s ustanovením § 39 ods.1 ZKR v spojení s § 107 ods.2 ZKR pôsobnosť zástupcu veriteľov vykonával a aj
naďalej vykonáva súd.
Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť, Správca predkladá Okresnému súdu Žilina návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v zmysle Uznesenia a zároveň ako aj zástupcovi veriteľov
a žiada ho o jeho schválenie.
Správca pre úplnosť uvádza, že Oznámením zo dňa 23.03.2014 oznamoval súdu výšku výťažku získaného
speňažením majetku Úpadcu patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty v celkovej sume 8.208,05 €.
Správca súdu oznamuje, že ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov, predstavuje celková výška výťažku získaného speňažením majetku Úpadcu patriaceho do súpisu
všeobecnej podstaty sumu 8.208,15 € a to v dôsledku pripísania kreditného úroku vo výške 0,05 € (dňa
31.03.2017) a výške 0,05 € (30.04.2017) v prospech konkurzného účtu.
Podľa § 206f ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZKR“) „Konania začaté pred 1. marcom 2017 sa dokončia podľa právnych predpisov účinných do
28. februára 2017.“
S poukazom na ust. § 206f ods. 1 ZKR Správca vyhotovuje návrh rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov v zmysle
ustanovení ZKR účinných do 28.02.2017, nakoľko konkurzné konanie voči Úpadcovi bolo začaté pred 01.03.2017.
Podľa § 107 ods. 2 ZKR: „V malom konkurze volí schôdza veriteľov namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu
veriteľov.“
Podľa § 95 ods.1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej
výšky.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “
Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname
uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a
zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné
predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného
odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
Podľa § 98 ods. 1 ZKR: „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný
rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním
určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú
časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností,
ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
III.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
A. Správa o priebehu konkurzu a speňažovaní majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Úpadcu
Počas lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Úpadcu podľa § 28 ZKR, nebol zo strany Správcu zistený
žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len všeobecná podstata.
Všeobecnú podstatu tvoria súpisové zložky majetku, tak ako boli tieto zverejnené v Obchodnom vestníku SR.
Konkrétne sa jedná o následné súpisové zložky:
Popis

Súpisová
hodnota v €

Finančné prostriedky úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

420,- €

Nespotrebovaný
odmeny a výdavkov predbežného správcu

preddavok

na

úhradu

Mzda úpadcu za obdobie od 04/2016 – 02/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo

663,88 €
5 069,03 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mzda úpadcu za obdobie od 04/2016 – 02/2017 v rozsahu, v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
5 069,03 €
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Pohľadávka z účtu v banke – Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. SK22 0900 0000 0051 0849 1318

2 054,91 €

Úroky z vkladov na konkurznom bankovom účte

0,33 €

Správca uvádza, že od uplynutia prvej schôdze veriteľov správca vykonával úkony smerujúce k speňaženiu majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu, pričom správca konštatuje, že úspešne speňažil všetky súpisové zložky
majetku.
IV.
Rozvrhová časť návrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu
A. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Úpadcu s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Pohľadávky z účtu:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Pohľadávka z účtu v banke - Slovenská sporiteľňa, a.s., č.
2 054,91 €
ú- SK22 0900 0000 0051 0849 1318

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

Všeobecná
podstata

Vymožením

2 054,91 €

Spolu výťažok

zo Dátum
výťažku

10.08.2016

2 054,91 €

Peňažné pohľadávky:
Súpisová
hodnota

Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty

Mzda úpadcu za obdobie od 04/2016 - 02/2017 v rozsahu, v akom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa 5 069,03 €
§ 72 ods. 2 ZKR - majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
zo Dátum
speňaženia
výťažku

Všeobecná
podstata

Vymožením

5 069,03 €

Spolu výťažok

Priebežne
počas
konkurzu

5 069,03 €

Iné majetkové hodnoty:
Opis veci/práva/inej majetkovej hodnoty
Finančné
konkurzu

prostriedky

úpadcu

ku

dňu

vyhlásenia

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

420,- €

Všeobecná
podstata

Vymožením

420,- €

03.03.2017

Všeobecná
podstata

Vymožením

663,88 €

30.05.2016

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
663,88 €
výdavkov predbežného správcu
Spolu výťažok

zo Dátum
výťažku

1 083,88 €
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Všeobecná podstata – Ďalšie príjmy, ktoré zákon považuje za príjmy zo speňaženia:
Opis
veci/práva/inej
hodnoty

majetkovej Súpisová
hodnota

Úroky z vkladov
bankovom účte

konkurznom

na

0,33 €

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

Všeobecná
podstata

Zabezpečením

0,33 €

Spolu výťažok

zo

Dátum výťažku
Priebežne
konkurzu

počas

0,33 €

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Úpadcu a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty a z iných príjmov bol dosiahnutý výťažok spolu
vo výške 8 208,15 €.
B. Pohľadávky proti podstate
Podľa § 95 ods. 1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je
možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu.
Podľa § 87 ods. 4 ZKR: „Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.“
Priradenie
Čas
príslušnej
uspokojenia
podstate

k

P.č. Veriteľ

Právny dôvod

Čas vzniku

1

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.04.2016 30.04.2016

Všeobecná

0,59 €

2

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky (SK22 0900 0000 0051 0849
30.04.2016 30.04.2016
1318)

Všeobecná

5,90 €

3

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.05.2016 31.05.2016

Všeobecná

5,90 €

4

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky (SK22 0900 0000 0051 0849
31.05.2016 31.05.2016
1318)

Všeobecná

5,90 €

5

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
31.05.2016 02.06.2016
správca
za obdobie 4,5/2016

Všeobecná

30,00 €

6

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.06.2016 30.06.2016

Všeobecná

5,90 €

7

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky (SK22 0900 0000 0051 0849
30.06.2016 30.06.2016
1318)

Všeobecná

5,90 €

8

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
30.06.2016 06.07.2016
správca
za obdobie 6/2016

Všeobecná

20,00 €

9

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky (SK22 0900 0000 0051 0849
31.07.2016 31.07.2016
1318)

Všeobecná

5,90 €
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10

LawService Recovery, k.s.
paušálna odmena správcu za výkon do I. SVK
správca

31.07.2016 05.08.2016

Všeobecná

663,88
€

11

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
31.07.2016 05.08.2016
správca
za obdobie 7/2016

Všeobecná

20,00 €

Bankové poplatky (SK22 0900 0000 0051 0849
10.08.2016 10.08.2016
1318)

Všeobecná

1,71 €

13

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
31.08.2016 06.09.2016
správca
za obdobie 8/2016

Všeobecná

20,00 €

14

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
30.09.2016 06.10.2016
správca
za obdobie 9/2016

Všeobecná

20,00 €

15

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
31.10.2016 09.11.2016
správca
za obdobie 10/2016

Všeobecná

20,00 €

16

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
30.11.2016 14.12.2016
správca
za obdobie 11/2016

Všeobecná

24,00 €

17

Slovenská
záručná
rozvojová banka, a.s.

12 Slovenská sporiteľňa, a.s.

a

Poplatok za poskytnutie súčinnosti

29.04.2016 29.12.2016

Všeobecná

18,00 €

Poplatok za poskytnutie súčinnosti

29.04.2016 29.12.2016

Všeobecná

50,00 €

Komerční
banka,
a.s.,
Poplatok za poskytnutie súčinnosti
pobočka zahraničnej banky

29.04.2016 29.12.2016

Všeobecná

43,80 €

Poplatok za poskytnutie súčinnosti

29.04.2016 29.12.2016

Všeobecná

24,00 €

21 Prima banka Slovensko,a.s. Poplatok za poskytnutie súčinnosti

02.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

24,00 €

22 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti

02.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

24,00 €

23 Sberbank Slovensko, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti

04.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

35,00 €

18 Tatra banka, a.s.

19

20 VÚB, a.s.
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24 OTP Banka Slovensko, a.s. Poplatok za poskytnutie súčinnosti

04.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

15,94 €

25

ZUNO BANK AG, pobočka
Poplatok za poskytnutie súčinnosti
zahraničnej banky

04.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

31,87 €

26

Československá
banka, a.s.

Poplatok za poskytnutie súčinnosti

09.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

30,00 €

27

mBank
S.A.,
pobočka
Poplatok za poskytnutie súčinnosti
zahraničnej banky

09.05.2016 29.12.2016

Všeobecná

9,92 €

28

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
30.12.2016 04.01.2017
správca
za obdobie 12/2016

Všeobecná

24,00 €

obchodná

29 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.11.2016 30.11.2016

Všeobecná

5,90 €

30 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.09.2016 30.09.2016

Všeobecná

5,90 €

31 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.10.2016 31.10.2016

Všeobecná

5,90 €

32 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.12.2016 31.12.2016

Všeobecná

0,54 €

33 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.12.2016 31.12.2016

Všeobecná

5,90 €

34 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Banskové poplatky

31.07.2016 31.07.2016

Všeobecná

5,90 €

35 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.08.2016 31.08.2016

Všeobecná

5,90 €

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
31.01.2017 03.02.2017
správca
za obdobie 1/2017

Všeobecná

24,00 €

36

37 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.01.2017 31.01.2017

Všeobecná

5,90 €

38 Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

28.02.2017 28.02.2017

Všeobecná

5,90 €

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - administratívne náklady
28.02.2016 28.02.2016
správca
za obdobie 2/2017

Všeobecná

24,00 €

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

31.03.2017 31.03.2017

Všeobecná

5,90 €

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bankové poplatky

30.04.2017 30.04.2017

Všeobecná

5,90 €

LawService Recovery, k.s. Hotové výdavky správcu - poštovné za obdobie
Priebežne Pri rozvrhu
správca
04/2016 - 03/2017

Všeobecná

63,75 €

39
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40

LawService Recovery, k.s.
Odmena správcu z výťažku s DPH
správca

Pri rozvrhu Pri rozvrhu

Všeobecná

492,47
€

41

Slovenská
republika
Poplatok za konkurzné konanie
Okresný súd Žilina

Pri rozvrhu Pri rozvrhu

Všeobecná

16,00 €

42

Budúce výdavky správcu spojené s ukončením
LawService Recovery, k.s.
konkurzného konania - náklady na poštovné, Pri rozvrhu Pri rozvrhu
správca
zrušenie účtu v banke atď..

Všeobecná

100,00
€

Spolu:

1
965,87
€

Spolu vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate Úpadcu vo výške 1 965,87 €.
K výpočtu odmeny správcu:
Odmena Správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola Správcovi
priznaná uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3K/4/2016 zo dňa 22.07.2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 146/2016 zo dňa 29.07.2016 vo výške 663,88 €. Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov nebol platiteľom DPH, preto sa paušálna odmena za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov o túto daň nezvyšuje.
Dňom 01.11.2016 sa Správca stal platiteľom DPH, z tohto dôvodu sa odmena z výťažku navyšuje o príslušnú DPH.
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. (ďalej len „vyhláška“): „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze
veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena
z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky: „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) tak, že
- pri odmene za speňaženie peňažných pohľadávok Úpadcu (mzda Úpadcu, nespotrebovaný preddavok, peňažná
hotovosť Úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu, pohľadávka z účtu) vypočítal odmenu ako 5 % z výťažku (§ 17 ods. 2
vyhlášky), čo predstavuje sumu 410,39 € bez DPH,
- za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (úroky z vkladov) vypočítal odmenu ako 1
% z výťažku (§ 20 ods. 2 vyhlášky), čo predstavuje sumu 0,00 € bez DPH,
V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku podliehajúcemu
konkurzu vo výške 492,47 € (410,39 € + 0,00 € + 20% DPH).
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K výpočtu súdneho poplatku za konkurzné konanie
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na
eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
Podľa položky 5 písm. c) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu: 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol
aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok
sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu.“
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (8 208,15 EUR = 8208,EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 16,- EUR (po zaokrúhlení na celé euro nadol).
C. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu

8 208,15 €

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku

1 965,87 €

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

6 242,28 €

D.

Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Úpadcu:
Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina (ďalej len „Okresný súd Žilina“) ako zástupca veriteľov
vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR v právnej veci úpadcu Jozef Riedel, nar.:
07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina vedenej pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3K/4/2016
o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
r o z h o d o l:
Zástupca veriteľov vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 107 ods. 2 ZKR s c h v a ľ u j e tento
návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu

8 208,15 €

Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku

1 965,87 €

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

6 242,28 €

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
pohľadávok nasledovne:
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Celková
suma

p.č. Veriteľ

1

CETELEM
a.s.

SLOVENSKO

2

Consumer
Holding, a.s.

Konkurzy a reštrukturalizácie

zistená Podiel na celkovej sume
zistených pohľadávok

v

Deň vydania: 18.05.2017

konkurze Suma
určená
na
konečným rozvrhom

0,00 €

0,00%

0,00 €

9 254,63 €

15,00%

936,38 €

3

Prima banka Slovensko,
9 239,85 €
a.s.

14,98%

934,88 €

4

Sberbank Slovensko, a.s. 22 914,74 €

37,14%

2 318,50 €

5

Tatra banka, a.s.

20 286,04 €

32,88%

2 052,53 €

Spolu

61 695,26 €

100,00%

6 242,28 €

Finance

uspokojenie

Správca žiada zástupcu veriteľov – Okresný súd Žilina, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu tento návrh konečného rozvrhu výťažku schválil
prípadne neschválil.
Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty alebo jeho neschválenie je potrebné
doručiť na adresu príslušnej kancelárie správcu: LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín.
Poučenie:
Vrátenie jedného rovnopisu návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty opatreného
podpisom zástupcu veriteľov na adresu kancelárie správcu: LawService Recovery, k.s., správca so sídlom
kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, sa považuje za schválenie návrhu konečného rozvrhu
výťažku.
Ak zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v lehote
určenej Správcom neschváli, predloží ho Správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho
schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe
schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku Správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť
výťažku Správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný
rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a
ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného
rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
LawService Recovery, k.s.
správca úpadcu
Jozef Riedel

K010925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mitúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Váhom 120, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2015 S1674
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 6K/15/2015 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy od zamestnávateľa úpadcu za mesiace november 2016 – marec 2017

Súpisová hodnota: 2 418,06 €

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

V Martine 10.05.2017

K010926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Graňák VKP-MONT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zábiedovská 39, 028 01 Brezovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 048 945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/33/2014 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/33/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874
Suma prihlásenej pohľadávky: 50,23 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 26.04.2017
Poradové číslo v

zozname pohľadávok: 65

K010927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRONIK RENTAL SYSTEM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priehradka 4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 435 251
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/25/2013 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/25/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4K/25/2013
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO:
00585441
Suma prihlásenej pohľadávky: 54,25€
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 28.04.2017
Poradové číslo v

zozname pohľadávok: 80

K010928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Jaroslav Čižmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažeja Bullu 4839/2, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K 2/2016 S 1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K 2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom za 04/2017 - § 72, ods. 2 ZkR
Súpisová hodnota: 203,37 EUr
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Ing. Štefan Straka, správca

K010929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Energo - Robotics, výrobné družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 7, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 383 945
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
1.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 7,51
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z preplatku na dani z príjmov PO
Dlžník: Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Súpisová hodnota:7,51 EUR

2.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 4,16
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z preplatku na poistnom
Dlžník: Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332
Súpisová hodnota: 4,16 EUR

3.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 5.293,12
Mena: EUR
Právny dôvod: Faktúra ev. č. FVV-2009-110-00015 / zostatok
Dlžník: E L K O P, s.r.o., Samuela Nováka 2194, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 577 636
Súpisová hodnota: 5.293,12 EUR

4..

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 1.659,70
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z nespotrebovaného preddavku
Dlžník: Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina
Súpisová hodnota: 1.659,70 EUR

5.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 192,89
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z nadmerného odpočtu DPH za 04/2010
Dlžník: Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 192,89 EUR
6.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 183,23
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z nadmerného odpočtu DPH
Dlžník: Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Súpisová hodnota: 183,23 EUR

7.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 91,73
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z nadmerného odpočtu DPH za 10/2010
Dlžník: Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Súpisová hodnota: 91,73 EUR

8.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 90,88
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka z nadmerného odpočtu DPH za 11/2010
Dlžník: Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Súpisová hodnota: 90,88 EUR

9.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 500,00
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka/nárok z uplatnenia odporovacieho práva u povinného Ing. Roman Jírovec IT
– PARTNERS z Kúpnej zmluvy zo dňa 16.02.2009
Dlžník: Ing. Roman Jírovec IT – PARTNER, Vrbická 1894/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 41 735 188
Súpisová hodnota: 500,00 EUR

10.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 2.000,00
Mena: EUR
Právny dôvod: Pohľadávka/nárok z uplatnenia odporovacieho práva u povinného Ing. Július Babarik
z Kúpnej zmluvy zo dňa 16.02.2009
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Dlžník: Ing. Július Babarik, nar. 23.05.1954, bytom Roľnícka 439/1, 031 05 Liptovský Mikuláš
Súpisová hodnota: 2.000,00 EUR
11.

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Suma: 100,54
Mena: EUR
Právny dôvod: Faktúra č. 2009024 (dobropis) – preplatok z nájomného
Dlžník: SL – TRADE, s.r.o., 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO. 36 378 445
Súpisová hodnota: 100,54 EUR

12.

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

K010930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429
325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že som na základe súhlasu zástupcu veriteľa ako príslušného
orgánu vylúčila zo súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 3/2016 zo dňa 07.01.2016, bod III. Hnuteľné
veci - vozidlá, nasledovné súpisové zložky majetku:
a)

AVIA 31.1 L-PK, EČ: LM873BT, rok výroby: 1993, farba: modrá, súpisová hodnota: 1 EUR

b)

FIAT DUCATO 2.8 I.D.TD 230 L, EČ: LM172AZ, rok výroby: 2003, farba: biela, súpisová hodnota: 1 EUR

c)

ŠKODA PICK UP EFF 673, EČ: LM744BA, rok výroby: 1998, farba: červená, súpisová hodnota: 1 EUR
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Dôvod vylúčenia: Nebola preukázaná skutočná existencia predmetných súpisových zložiek majetku, tzn. nie je
možné speňažovať zapísaný majetok. Vzhľadom na rok výroby, súpisovú hodnotu je možné odôvodnene
predpokladať, že náklady potrebné na ďalšie zisťovanie ich fyzickej existencie môžu prevýšiť ich hodnotu a nie je
daný predpoklad na dosiahnutie vyššieho výťažku pri ich prípadnom následnom speňažení ako je ich súpisová
hodnota.
V Žiline dňa 12.05.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K010931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429
325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto najmä podľa § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamujem, že som na základe súhlasu zabezpečeného veriteľa ako
príslušného orgánu vylúčila zo súpisu oddelenej podstaty, zverejneného v OV č. 3/2016 zo dňa 07.01.2016,
nasledovné súpisové zložky majetku:
a) MERCEDES-BENZ 308D, VIN: WDB602318P330071, farba: biela, N1, EČ: LM739AR, rok výroby: 1994,
súpisová hodnota: 1 EUR
b) RENAULT MASCOTT 110.60 E3, VIN: VF652AFA000032465, farba: biela, N2, EČ: LM904BH, rok výroby: 2002,
súpisová hodnota: 100 EUR
Dôvod vylúčenia: Nebola preukázaná skutočná existencia predmetných súpisových zložiek majetku, tzn. nie je
možné speňažovať zapísaný majetok. Vzhľadom na rok výroby, súpisovú hodnotu je možné odôvodnene
predpokladať, že náklady potrebné na ďalšie zisťovanie ich fyzickej existencie môžu prevýšiť ich hodnotu a nie je
daný predpoklad na dosiahnutie vyššieho výťažku pri ich prípadnom následnom speňažení ako je ich súpisová
hodnota.
V Žiline dňa 12.05.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K010932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ojala Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kriváň 565, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 310 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/97/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Okresný súd Banská Bystrica
2K/97/2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
o priebehu druhého zasadnutia veriteľského výboru
Sp. zn. :

2K/97/2016 S1680

Dátum:

05.05.2017

Miesto :

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

Čas:

09:00 hod.

Úpadca:

Ojala Slovakia, so sídlom Kriváň č. 565, 962 04 Kriváň, IČO : 44 310 226
/ďalej aj „Úpadca“/

Správca:

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

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorí sa považujú za prítomných :
BB SHIP, s.r.o.

(e-mail : mario@bbship.sk)

ALFUN sk, s.r.o.

(e-mail : lucia.majkova@alfun.sk)

VALTEC spol. s r.o.

(e-mail : valtec@valtec.sk; stefunko@akulianko.sk)

Správca bol na zasadnutí veriteľského výboru prítomný osobne a zapisoval jeho priebeh.

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

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

1.

Uloženie záväzného pokynu pre speňaženie časti podniku Úpadcu

Do všeobecnej podstaty boli zapísané hnuteľné veci (stroje prístroje a zariadenia) a ich súpis bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 61/2017 zo dňa 28.03.2017 pod zn. K006887. Do všeobecnej podstaty boli zapísané aj
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Obchodnom vestníku č. 61/2017 zo dňa 28.03.2017 pod zn. K006887. Do všeobecnej podstaty boli zapísané aj
ďalšie stroje prístroje a zariadenia, výpočtová technika a elektronika, nábytok a iné zariaďovacie predmety, materiál
a tovar a tiež nedokončená výroba a výrobky a pohľadávky. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 80/2017 zo dňa 26.04.2017 pod zn. K009255.
Predmetom speňaženia podľa Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 27.04.2017 (ďalej aj len
„Žiadosť“) sú všetky hnuteľné veci zapísané do súpisu všeobecnej podstaty pod položkami 1./ stroje prístroje a
zariadenia, 2./ výpočtová technika a elektronika, 3./ nábytok a iné zariaďovacie predmety, 4./ materiál a tovar a 5./
nedokončená výroba a výrobky. Uvedené hnuteľné veci tvoria výrobnú časť podniku Úpadcu (ďalej aj len „časť
podniku Úpadcu“).
Predmetom speňaženia podľa Žiadosti nie sú pohľadávky (pod položkami 6./ súpisu všeobecnej podstaty).
V Žiadosti správca navrhol veriteľskému výboru, aby uložil nasledovný
záväzný pokyn

:

UZNESENIE
„Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie časti podniku Úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty prostredníctvom ponukového konania, teda spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, a to za
nasledovných podmienok:
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie Ojala – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk bude kancelária správcu. Lehota na
podávanie ponúk bude 14 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Správca je oprávnený zverejniť informáciu o ponukovom konaní aj iným vhodným spôsobom, najmä
individuálnou ponukou adresovanou potenciálnym záujemcom alebo oznamom publikovaným v periodickej
tlači.
3. Časť podniku Úpadcu je možné speňažiť len ako jeden nedeliteľný súbor.
4. Správca je oprávnený stanoviť paušálny poplatok za náklady spojené s obhliadkou predmetu ponukového
konania a poskytnutie právnej dokumentácie a technickej dokumentácie k predmetu ponukového konania
vo výške 300 € a nevratný poplatok za účasť v ponukovom konaní vo výške 500 €.
5. Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní
týchto podmienok bude postupovať tak aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom
konaní. Pre účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku. Na ponuky účastníkov,
ktorí nezaplatia nevratný účastnícky poplatok sa nebude prihliadať.
6. Správca je oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie ponuky na predaj časti podniku Úpadcu
vždy podlieha schváleniu veriteľského výboru.“
Správca oboznámil výsledky písomného hlasovania o návrhu uznesenia :
Hlasovanie:
Za:

3 hlasy

Proti:

nikto

Zdržal sa:

nikto

Na základe uvedeného výsledku hlasovania sa veriteľský výbor uzniesol o uložení záväzného pokynu pre
speňaženie majetku všeobecnej podstaty spôsobom a za podmienok navrhnutých správcom v jeho Žiadosti zo dňa
27.04.2017.
Po oboznámení výsledkov písomného hlasovania bolo zasadnutie veriteľského výboru ukončené.
Zápisnica skončená a podpísaná o 09.30 hod.
Zapisovateľ : JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
V mene predsedu veriteľského výboru
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vyhotovil a podpísal :
„podpis Zrubák“
...............................................
Mário Zrubák
konateľ spoločnosti BB SHIP, s.r.o.

K010933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Kvasna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 22, 976 11 Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K 7/2014 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 7/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov a určuje lehotu 30 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom zverejnenia v
Obchodnom vestníku.

1. Všeobecná časť návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
1.1 Úvodné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.02.2014, sp. zn. 1K 7/2014 bol na majetok dlžníka Ing. Ivan
Kvasna, nar. 06.01.1965, trvale bytom Potočná 22, 976 11 Selce (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a do
funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Aneta Tabačková, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská
Bystrica.
Rozhodnutím Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.02.2015, sp. zn.: 1K 7/2014 bola správkyňa konkurznej
podstaty Úpadcu, JUDr. Aneta Tabačková, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica z tejto
funkcie odvolaná a rozhodnutím Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.03.2015, sp. zn.: 1K 7/2014 bol do
funkcie správcu konkurznej podstaty Úpadcu ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27,
960 01 Zvolen (ďalej len „Správca“).
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený pred účinnosťou novely ZKR účinnej od 01.03.2017 (v znení zákona č.
377/2016 Z.z.) a teda v zmysle ust. § 206f ods. 1 ZKR v platnom znení, sa konkurzné konanie dokončí podľa
predpisov účinných do 28. februára 2017.
Podľa § 101 ods. 1 a ods. 2 ZKR, po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
určení popretých pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný
rozvrh výťažku"). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním
určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku
správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.
Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát. Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98.“
Podľa § 98 ods. 1 a ods. 2 ZKR, rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.
Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa môže
domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.

1. Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Správca od predchádzajúcej správkyne konkurznej podstaty riadne prevzal konkurzný spis Úpadcu, spolu so
zoznamom prihlásených pohľadávok a súpisom pohľadávok proti podstate.
Do konkurzného konania si pohľadávky prihlásili ôsmi veritelia, pričom počas konkurzu došlo k zmene veriteľa
z pôvodného Finančné riaditeľstvo SR na Slovenská konsolidačná, a.s. Celková suma prihlásených pohľadávok
bola vo výške 45.685,01 EUR, pričom celková suma zistených prihlásených pohľadávok je 39.150,16 EUR.
Správca v celom rozsahu poprel pohľadávku veriteľa Tatra banka, a.s. z dôvodu jej premlčania a čiastočne
pohľadávky veriteľov Home Credit Slovakia, a.s. a CETELEM SLOVENSKO a.s. Ani v jednom prípade veriteľ
nepodal žalobu o určenie pravosti pohľadávky.
Zo strany Správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len
všeobecná podstata.
Podľa § 39 ods. 1 ZKR, ak prvá schôdza veriteľov nie je uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor,
pôsobnosť veriteľskému výboru až do riadneho zvolenia veriteľského výboru vykonáva súd.
Schôdze veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 02.03.2015 o 09.00 hod. v pojednávacej miestnosti Okresného súdu
Banská Bystrica, sa nezúčastnil žiadny veriteľ – prvá schôdza veriteľov nebola uznášaniaschopná, pôsobnosť
veriteľského výboru, resp. v danom prípade zástupcu veriteľov ex lege až do riadneho zvolenia veriteľského výboru
vykonáva súd.
Správca bezprostredne po svojom ustanovení do funkcie vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových
hodnôt Úpadcu a k ich zabezpečeniu. Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie, že majetkovú podstatu Úpadcu
tvorila peňažná hotovosť Úpadcu vo výške 1.700,- EUR, nespotrebovaný preddavok na činnosť konkurzu vo výške
663,88 EUR a peňažná hotovosť ako zostatok účtu v banke vo výške 99,58 EUR. Tieto majetkové podstaty
zabezpečila pôvodná správkyňa. Ku dňu prevzatia bankového účtu novým Správcom bol zostatok peňažných
prostriedkov na účte, už po odpočítaní priznanej odmeny za výkon funkcie pôvodnej správkyne do prvej schôdze
veriteľov vo výške 2.323,57 EUR, v sume 139,89 EUR.
Vzhľadom ku skutočnosti, že Úpadca bol toho času zamestnaný na trvalý pracovný pomer, Správca požiadal jeho
zamestnávateľa o vykonávanie zrážok zo mzdy. V období vykonávania zrážok zo mzdy Správca v prospech
všeobecnej podstaty zrazil sumu vo výške 4.110,34 EUR.

1. Rozvrhová časť návrhu konečného výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov

A. Výťažok zo speňaženia
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Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú
podstatu s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a
spôsob ich speňaženia:
Všeobecná podstata príjmy zo speňaženia

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota
v EUR

Spôsob
zložky

peňažná hodovosť úpadcu

1 700,00 €

zabezpečením
správcom

preddavok na činnosť správcu

663,88 €

zabezpečením súdom

6,64 €

zostatok na účte vedenom v Tatra banka, a.s., č. IBAN: SK98 1100 0000
99,58 €
0026 1461 4049

zabezpečením správcom

0,99 €

úroky na bankovom účte

0,19 €

zabezpečením správcom

0,00 €

zrážky zo mzdy

4 110,34 €

zabezpečením správcom

41,10 €

Spolu

6 573,99 EUR

speňaženia

v

súpisovej

hotovosti

odmena

17,00 €

65,73 €

Podľa § 91 ods. 4 ZKR, o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom
speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť,
spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty,
pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.
Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a zo
speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 6.573,99 EUR.

A. Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Podľa § 95 ods.1 ZKR, nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým
zložkám majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom
rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok proti
všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a
uspokojenia:
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Právny dôvod

Veriteľ

celkom
EUR

Bankové poplatky

Tatra banka, a.s.

31,00 EUR

Odmena správcu do prvej schôdze JUDr.
veriteľov
správca
Poštovné

JUDr.
správca

v Čas
(rok)

2014 - 2017

Tabačková, 2
323,57
2014
EUR
Tabačková,

9,80 EUR

vzniku

2014

Čas a rozsah uspokojenia
priebežne podľa vzniku, pohľadávky uspokojené v
celom rozsahu
počas konkurzu, pohľadávka uspokojená v celom
rozsahu
pri rozvrhu
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JUDr. Ivan
správca

Dlhopolec,

Odmena správcu za speňaženie JUDr. Ivan
majetku
správca

Dlhopolec,

Poplatok za konkurzné konanie

78,50 EUR

2017

pri rozvrhu

65,73 EUR

2017

pri rozvrhu

Budúce pohľadávky proti podstate

20,00 EUR

2017

pri rozvrhu

Spolu pohľadávky proti podstate

2
528,60
EUR

Deň vydania: 18.05.2017

Správca postupom podľa § 87 ods. 4 ZKR, priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný
prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s priradenými
pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2.528,60 EUR, pričom časť pohľadávok proti
všeobecnej podstate vo výške 2.354,57 EUR (bankové poplatky a odmena správcu do prvej schôdze veriteľov) boli
počas konkurzného konania uspokojené.

2.1.

Výpočet odmeny správcu

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov bola pôvodnej správkyni priznaná uznesením Okresného súdu Banská Bystrica vo
výške 2.323,57 €.
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. účinnej do 28.02.2017, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“), za výkon funkcie po konaní prvej schôdze
veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena
z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca.
Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí, za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1
% z výťažku.
S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:
- pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (peňažná hotovosť úpadcu,
zostatok z účtu ku dňu vyhlásenia konkurzu a zrážky zo mzdy) vypočítal odmenu ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2
vyhlášky).
V zmysle uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 65,73 EUR.
Presný výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v tabuľke príjmov všeobecnej podstaty.

2.2.

Výpočet súdneho poplatku za konkurzné konanie

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“), poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 7 ods. 11 ZoSP, základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
Podľa položky 5 písm. a) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa osobitného
predpisu 3g) 1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 1 991,50 eura.
S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (6.573,99 € = 6.573,- EUR)
násobenú koeficientom 1,2% = 78,50 EUR.

A. Návrh rozvrhu
S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov:

Zistená
suma

Veriteľ

BENCONT
s.r.o.

INVESTMENTS,

Podiel v celkovej sume v konkurze zistených Suma určená na uspokojenie veriteľa
pohľadávok %
dlžníka

18 479,97 € 47,25

1 911,54 €

Slovenská konsolidačná a.s. 4 495,50 €

11,49

465,01 €

PROFI
s.r.o.

2 112,32 €

5,40

218,49 €

Home Credit Slovakia, a.s.

665,72 €

1,70

68,86 €

ČSOB, a.s.

8 723,33 €

22,31

902,33 €

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

3 526,21 €

9,02

364,74 €

CETELEM SLOVENSKO a.s. 1 106,19 €

2,83

114,42 €

CREDIT

Slovakia,

Spolu

39 109,24 € 100

4 045,39 €

JUDr. Ivan Dlhopolec,
správca Úpadcu Ing. Ivan Kvasna

K010934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Andoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/86/2015 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/86/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Andoková, trvale bytom B.
Němcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš, nar. 20.12.1967, na základe uloženého záväzného pokynu príslušného
orgánu zo dňa 11.04.2017 vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci/súboru: motorové vozidlo zn. DAEWOO KLAN NUBIRA 1.6 DOHC MPI (r.v. 2004)
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Stav vozidla: opotrebované, pojazdné
Súpisová hodnota predávanej hnuteľnej veci všeobecnej podstaty úpadcu bola zverejnená v Obchodnom vestníku
č. OV 34/2016 dňa 19.02.2016. Súpisová hodnota veci je 1.200,- €.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj časti majetku úpadcu tvoreného vyššie uvedenou súpisovou
zložkou.
2. Ponúkaná kúpna cena je limitovaná minimálnou sumou predstavujúcou 75% súpisovej hodnoty, t. j. 900,- €
(slovom: deväťsto eur).
speňažovanej položky majetku.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 1K/86/2015 – 2. kolo VPK – záväzná

ponuka –

neotvárať“.
5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom fyzická
osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
výšku ponúkanej kúpnej ceny, splatnú pri podpise zmluvy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba

podnikateľ,
·

originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
6. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
7. Otváranie obálok sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví
písomný záznam.
8. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po
vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
9. S víťazom VPK bude zmluva uzatvorená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o úspešnosti vo VPK. Ponúknutá kúpna cena musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v deň
uzatvorenia kúpnej zmluvy, inak sa bude verejné ponukové konanie považovať za zmarené zo strany víťaza VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo so súhlasom príslušného orgánu všetky predložené ponuky odmietnuť alebo
predmetné ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 828 233, +421 948 376 167,
prípadne e-mailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca úpadcu Anna Andoková

K010935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MUDr. Andrea Obertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1971
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2017 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca úpadcu: MUDr. Andrea Obertová, nar. 01.10.1971, bytom Rekreačná cesta 831, 968 01 Nová Baňa
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 ZKR v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Číslo účtu je: IBAN:
SK38 1100 0000 0029 4003 8198.
Identifikácia platby: variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 €.
Rimavská Sobota, 15.05.2017
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K010936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jombík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 32, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/40/2014 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/40/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Jombík, nar. 29.09.1975, bytom Novohradská 32, 990
01 Veľký Krtíš týmto oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 15.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELTECO, a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 321 719
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4R 8/2016 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R 8/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu ELTECO, a.s. "v konkurze", Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 17 321 719, v
súlade s ust. § 76 ods. 2 ZKR a § 88 ods. 4 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu jednou položkou:
- súpisová položka: všetok majetok úpadcu patriaci k podniku úpadcu
- spoluvlastnícky podiel: 1/1
- súpisová hodnota: 10.000.000,- €

Mgr. Robert Antal
správca

K010938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Babicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padličkovo 1285/2, 971 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Matuškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2017 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca úpadcu Eva
Babicová, nar. 08.04.1979, bytom 971 Brezno, Padličkovo 1285/2, v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona
č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá
sa uskutoční dňa 27.06.2017 o 11:00 hod. v zasadacej miestnosti kancelárie správcu, Matuškova 48, 976 31
Vlkanová, prvé poschodie administratívnej budovy s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver schôdze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).
Vo Vlkanovej, dňa 15.05.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S 1755

K010939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Lobotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 80, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. František Vavrač, správca úpadcu Renáta Lobotková, nar. 27.07.1964, bytom Tatranská 6398/80, 974 11
Banská Bystrica, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 2K/8/2017, že
kauciu pri popretí pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK9211110000001429382018, pričom
variabilným symbolom bude číslo popretej pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu od 12. mája 2017. Nahliadnutie do zoznamu
treba dohodnúť vopred na e-mail adrese správcu: f.vavrac@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od
uplynutia základnej prihlasovacej lehoty (t.j. do 12. júna 2017), resp. v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania
pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky a ak
bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,- Eur za popretie každej pohľadávky uplatnenej
samostatnou prihláškou.
JUDr. František Vavrač, správca

K010940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Lobotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 80, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2017

Okresný súd Banská Bystrica
2K 8/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Vavrač, správca úpadcu Renáta Lobotková, bytom Tatranská 6398/80, 974 11 Banská Bystrica,
zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 27.06.2017 (utorok) o 10:00 hod. v kancelárii správcu
na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch..
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, fyzické osoby – podnikatelia výpis zo živnostenského registra
alebo iného registra, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. František Vavrač, správca

K010941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO METAL LAK HRINKO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alexandra Markuša 539/3, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 619 221
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/85/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/85/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie: Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu: AUTO METAL LAK
HRINKO s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom A. Markuša č. 539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221 v zmysle §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN
SK45 0900 0000 0051 2957 5115 BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K010942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 761 268
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2017 S1390
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Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/2/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka Ing. Peter Kováč v reštrukturalizácii
s miestom podnikania Karpatská 6592/1, 080 01 Prešov, IČO: 10 761 268
ktoré sa uskutočnilo 12.05.2017 o 14:15 hod. na adrese na adrese Werferova 1, Košice 040 11 (Aston building)

Sp. zn.:

1R/2/2017

Dlžník:
080 01 Prešov, IČO: 10 761 268

Ing. Peter Kováč v reštrukturalizácii s miestom podnikania Karpatská 6592/1,

Súd vedúci konanie: Okresný súd Prešov, sp. zn: 1R/2/2017
Reštrukturalizačný správca:
JUDr. Slavomír Dubjel, správca
so sídlom kancelárie: Puškinova 16, Prešov 080 01
zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR
pod značkou S1390 spisová značka správcu: 1R/2/2017 S1390
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané reštrukturalizačným správcom JUDr. Slavomírom Dubjelom so
sídlom kancelárie na Puškinovej 16 v Prešove na schôdzi veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 12.05.2017.
Vzhľadom na to, že ide o prvé zasadnutie veriteľského výboru, správca poučil prítomných veriteľov o pôsobnosti
veriteľského výboru, ich právach a povinnostiach, osobitne o tom, že člen veriteľského výboru je povinný konať v
spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Správca súčasne poučil členov veriteľského výboru
o tom, že činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru,
pričom člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť svojho zástupcu. Písomnosti určené
veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi
veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.
Osobitne správca poučil prítomných veriteľov o spôsobe hlasovania, najmä, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie
uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V
prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených
pohľadávok.
1)

Prítomní:

a)

Veriteľ číslo 1 - AGRALL s.r.o.

Zastúpený/konajúci:
b)

Ing. Jaroslav Moravčík, konateľ
Veriteľ číslo 2 - DUNABIO, s.r.o., v z

Zastúpený/konajúci:

JUDr. Štefan Demko, advokát
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Veriteľ číslo 8 - VIHORLAND, s.r.o.

Zastúpený/konajúci:
d)

JUDr. Matúš Lemeš, advokát
JUDr. Slavomír Dubjel

správca so sídlom kancelárie: Puškinova 16, Prešov
zapísaný v zozname správcom vedenom MSSR pod značkou S1390
e)

2)

Ing. Peter Kováč, dlžník

Program zasadnutia veriteľského výboru

Do programu zasadnutia veriteľského výboru boli zaradené nasledovné body:
1.

Prezentácia

2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

3.
Žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného
plánu na schválenie veriteľskému výboru

1/

4.

Elektronická komunikácia

5.

Záver

Prezentácia

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca JUDr. Slavomír Dubjel, ktorý na základe prítomnosti všetkých
členov veriteľského výboru, resp. ich splnomocnených zástupcov oboznámil prítomných, že toto zasadnutie
veriteľského výboru bolo platne zvolané a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.
2/

Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval o zvolení svojho predsedu, a to postupne podľa výšky prihlásených
a zistených pohľadávok prítomných členov veriteľského výboru, a to od veriteľa s najvyšším počtom hlasov na
schôdzi veriteľov nasledujúc veriteľmi s nižším počtom hlasov.
Správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa číslo 1 - AGRALL, s.r.o. s čím uvedený veriteľ vyjadril
nesúhlasí a teda hlasovanie o tomto veriteľovi ako predsedovi VV neprebehlo.
Preto správca dopytoval veriteľa VIHORLAND, s.r.o., či súhlasí s tým, aby sa hlasovalo o ňom ako predsedovi VV.
S uvedeným tento veriteľ súhlasí.
Vzhľadom na uvedené správca navrhol, aby veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Ing. Peter Kováč v reštrukturalizácii volí za
svojho predsedu veriteľa číslo 8 - VIHORLAND, s.r.o."
O vyššie uvedenom uznesení prebehlo hlasovanie, ktorého výsledky sú nasledovné:
Veritelia hlasujúci za prijatie uznesenia:
Veritelia hlasujúci proti prijatiu uznesenia:

všetci (veritelia č. 1,2,8)
nikto
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Zdržali sa hlasovania:

Deň vydania: 18.05.2017

nikto

Vzhľadom na uvedené správca konštatuje, že veriteľský výbor prijal vyššie uvedené navrhované uznesenie počtom
hlasov 3 za ku 0 hlasom proti a veriteľ VIHORLAND, s.r.o. bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.
Znenie prijatého uznesenia:
„Veriteľský výbor vo veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Ing. Peter Kováč v reštrukturalizácii volí za
svojho predsedu veriteľa číslo 8 - VIHORLAND, s.r.o."
Kontaktné údaje predsedu veriteľského výboru:
VIHORLAND, s.r.o.
adresa na doručovanie: JUDr. Matúš Lemeš, advokát, Kuzmányho 29, Košice
3/
Žiadosť dlžníka o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu
na schválenie veriteľskému výboru
V zmysle ust. § 143 ZKR dlžník ako predkladateľ plánu požiadal veriteľský výbor o predĺženie lehoty na predloženie
záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na schválenie o 60 dní a to z dôvodu potreby
konsolidácie interných procesov, zakontrahovanie nových zákazníkov a služieb, na základe čoho bude možné
jednoznačnejšie určiť východiská pre plnenie plánu, mieru a percentuálne uspokojenie veriteľov vrátane prípadnej
zmeny lehoty splatnosti ich pohľadávok. Rovnako dlžník dôvodil žiadosť o predĺženie lehoty vzhľadom na to, že
v súčasnosti dochádza iba k začiatku poľnohospodárskej sezóny a teda konkrétnejšie výsledky činnosti dlžníka,
resp. jeho hospodárske výsledky, vyťaženosť podnikania, nové zákazky a pod. bude možné hodnotiť až
v neskoršom období.
Vzhľadom na uvedené predseda veriteľského výboru navrhol, aby sa hlasovalo o nasledovnom uznesení:
„Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.“
O vyššie uvedenom návrhu uznesenia prebehlo hlasovanie
Veritelia hlasujúci za prijatie uznesenia:

všetci (veritelia č. 1,2,8)

Veritelia hlasujúci proti prijatiu uznesenia:
Zdržali sa hlasovania:

nikto
nikto

Vzhľadom na uvedené predseda veriteľského výboru konštatuje, že bolo prijaté vyššie navrhované uznesenie
a lehota na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné
schválenie bola predĺžená o 60 dní.
Odôvodnenie rozhodnutia: Dlžníkovi sa poskytuje priestor na stabilizáciu firemných procesov, zníženie fixných
nákladov a zakontrahovanie nových zákaziek, aby bolo možné jednoznačnejšie určiť východiská pre plnenie plánu,
mieru a percentuálne uspokojenie veriteľov vrátane prípadnej zmeny lehoty splatnosti ich pohľadávok. Rovnako je
vhodné predĺženie lehoty vzhľadom na to, že v súčasnosti dochádza iba k začiatku poľnohospodárskej sezóny
a teda konkrétnejšie výsledky činnosti dlžníka, resp. jeho hospodárske výsledky, vyťaženosť podnikania, nové
zákazky a pod. bude možné hodnotiť až v neskoršom období, pričom pokiaľ tieto okolnosti majú byť zahrnuté
v pláne, je dôvodné, aby bola lehota na predloženie plánu predĺžená.
Znenie prijatého uznesenia:
„Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné
schválenie veriteľskému výboru o 60 dní.“
4/

Elektronická komunikácia
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Všetci prítomní členovia veriteľského výboru ako aj prítomní správca uvádzajú, že súhlasia s tým, aby komunikácia
medzi nimi prebiehala elektronicky, pričom za týmto účelom uvádzajú nasledovné e-mailové adresy:
JUDr. Slavomír Dubjel, správca:

*******************

JUDr. Matúš Lemeš, advokát

*******************

JUDr. Štefan Demko, advokát

*******************

Ing. Jaroslav Moravčík

*******************

5/

Záver

Na záver bolo konštatované, že prítomní členovia veriteľského výboru nemajú žiadne iné návrhy, nevznášajú žiadne
námietky voči priebehu zasadnutia ani námietky voči zneniu zápisnice, a program zasadnutia veriteľského výboru
bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť. Zápisnicu
vyhotovil zvolený predseda VV.
Zasadnutie veriteľského výboru trvalo v čase od 14:15 do 14:30 hod.
V Košiciach, dňa 12.05.2017
.............................................................
VIHORLAND, s.r.o., v zast.
JUDr. Matúš Lemeš, advokát

K010943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť
Kežmarok v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 672 019
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

V obchodnom vestníku č. 201/2016 zo dňa 19.10.2016 pod podaním "K023972" bol publikovaný súpis všeobecnej
podstaty, a to súpisová zložka majektu č. 4.
V obchodnom vestníku č. 215/2016 zo dňa 09.11.2016 pod podaním "K025486" bola publikovaná oprava písarskej
chyby zapísanej súpisovej zložky majektu č. 4, a to v spoluvlastníckom podiele úpadcu a hodnote súpisovej zložky
majetku.
Na základe udeleného záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 06.02.2017 som bol povinný vyhotoviť
znalecký posudok k predmetnej súpisovej zložke majetku č. 4, pričom znalec Ing. Pavel Ganzarčík, Petzvalova 62,
059 01 Spišská Belá svojim znaleckým posudkom č. 12/2017 zo dňa 05.05.2017 ocenil danú súpisovú zložku
majetku na sumu 305,00 Eur, t.j. 0,1430 Eur/1m2.
Poukazúc na uvedenú skutočnosť týmto upravujem súpisovú hodnotu súpisovej zložky majetku č. 4 nasledovne:
Nehnuteľnosti k 15.05.2017 - Pozemok
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Súpisová zložka Druh
majetku č.
pozemku

obec

4

Výmera v
Štát
m2

Orná pôda 2299

Slovenská
republika

Katastrálne
územie

Kežmarok Kežmarok

Deň vydania: 18.05.2017

List
vlastníctva

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota

4783

7197

2123/2299 - in z celku 305,00 Eur

K010944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 761 268
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/2/2017 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru.
Vo veci povolenej reštrkturalizácie dlžníka Ing. Peter Kováč, Karpatská 1, Prešov, IČO: 10761268, konanie vedené
Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 1R/2/2017 oznamuje ustanovený reštrkturalizačný správca, že na zasadnutí
veriteľského výboru, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.05.2017 došlo k predĺženiu lehoty na predloženie záverečného
návrhu reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o 60 dní v súlade s ust. § 143
ZKR.
Prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie
veriteľskému výboru o 60 dní.“
Podrobné odôvodnenie prijatého odôvodnenia: Dlžníkovi sa poskytuje priestor na stabilizáciu firemných procesov,
zníženie fixných nákladov a zakontrahovanie nových zákaziek, aby bolo možné jednoznačnejšie určiť východiská
pre plnenie plánu, mieru a percentuálne uspokojenie veriteľov vrátane prípadnej zmeny lehoty splatnosti ich
pohľadávok. Rovnako je vhodné predĺženie lehoty vzhľadom na to, že v súčasnosti dochádza iba k začiatku
poľnohospodárskej sezóny a teda konkrétnejšie výsledky činnosti dlžníka, resp. jeho hospodárske výsledky,
vyťaženosť podnikania, nové zákazky a pod. bude možné hodnotiť až v neskoršom období, pričom pokiaľ tieto
okolnosti majú byť zahrnuté v pláne, je dôvodné, aby bola lehota na predloženie plánu predĺžená.
V Prešove, dňa 12.05.2017
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K010945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Jakubčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016 S1344
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

81

Obchodný vestník 94/2017
Príslušný konkurzný súd:
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2017

Okresný súd Prešov
2K/7/2016
Iné zverejnenie

Zmena hodnoty všeobecnej podstaty.

Hodnota všeobecnej podstaty , ktorú predstavujú finančné prostriedky je 5,457,00 €.

V Humennom dňa : 15.5.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

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

K010946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Jakubčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 143, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2016 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Emil Čerevka, Štefánikova 17, 066 01 Humenné, správca úpadcu Miloš Jakubčiak nar.31.8.1967 ul.
Budovateľská 143 , 05801 Poprad – Spišská Sobota , oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam
pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2 ZKR a ďalej správca oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako
rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň
nahliadnuť v sídle správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť
emailom: cerevkaemil86@gmail.com , alebo telefonicky na čísle: 0915 858 289.

V Humennom dňa 15.5.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K010947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEKNO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sobotské nám. 46 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 696 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2016 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing Emil Čerevka, správca dlžníka TEKNO, s.r.o. so sídlom Sobotské nám. 46 ,058 01 Poprad , IČO: 36 696 331
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing Emil Čerevka, správca dlžníka TEKNO, s.r.o. so sídlom Sobotské nám. 46 ,058 01 Poprad , IČO: 36 696 331
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :Štefánikova 17, 066 01
Humenné v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín je
možné dohodnúť aj telefonicky na 0915858289

V Humennom dňa 15.5.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com.sk

K010948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEKNO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sobotské nám. 46 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 696 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2016 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing Emil Čerevka, správca dlžníka TEKNO, s.r.o. so sídlom Sobotské nám. 46 ,058 01 Poprad , IČO: 36 696 331
oznamuje, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky. Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č. účtu: 167443532/0200 Kauciu možno vložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.

V Humennom dňa: 15.05.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K010949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TEKNO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sobotské nám. 46 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 696 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Štefánikova 17, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2016 S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: TEKNO, s.r.o. so
sídlom Sobotské nám. 46 ,058 01 Poprad , IČO: 36 696 331 oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/50/2016 zo dňa 2.5.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.87/2017 zo dňa
9.5.2017 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of bankrupt:,
TEKNO, s.r.o. so sídlom Sobotské nám. 46 ,058 01 Poprad , IČO: 36 696 331 Slovak republic herebyI inform you,
that District Court in Prešov declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as thetrustee of the
bankrupt by its resolution No. 1K/50/2016 dated 2.5.2017 and published in the Commercial bulletin No. 87/2017
dated 9.5.2017.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
zadeň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9
ZKR).

The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by
declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).

The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2ZKR).

The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).

If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the general
bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial bulletin after
the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the list of
the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).

In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee within
basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, 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 file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets
asclaim against the assets, that will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
8BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
notbe take into consideration. The application´s basic requirements 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 title of the
claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature
(§29 sec. 1BRA).

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 application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§
29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t
have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy
to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na 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 will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).

The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
V Humennom dňa 15.05.2017

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com.sk
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K010950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Bačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 419/26, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat,
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2017 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca dlžníka Ing. Ladislav Bačo, nar. 12.10.1970, bytom Viničná 419/26, 093
01 Vranov nad Topľou, uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4K/4/2017-84 zo dňa 19.4.2017 týmto
oznamujme všetkým účastníkom konkurzného konania č. 4K/4/2017, že v súlade s ust. §28 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 41
Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
prihlásená suma: 459,36 EUR

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 42
Veriteľ: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
prihlásená suma: 552,82 EUR

V Prešove, 12.5.2017
JUDr. Miloš Hnat, správca

K010951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kostolníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 489, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2016/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica zo zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Edita Kostolniková, nar. 8.2.1963, trvale bytom Sládkovičova
489, 059 35 Batizovce, v konkurznej veci sp. zn. 1 K 41/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum a čas konania: 05.05.2017 o 09:30 hod.
Miesto konania:

Bratislava

Prítomní: správca: JUDr. Stanislav Oravec
zástupca veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s. v zast. Ing. Sithová Jarmila
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o stave konkurzného konania
3. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti so správou
a speňažením majetku úpadcu
4. Rôzne, záver

1. Otvorenie schôdze
Správca otvoril prvé zasadnutie zástupcu veriteľov, pričom konštatuje, že bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a v zmysle
ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR je zasadnutie zástupcu veriteľov uznášaniaschopné.
Správca zároveň uviedol, že podpis správcu a zástupcu veriteľov na zápisnici zo zasadnutia bude tvoriť aj
prezenčnú listinu z predmetného zasadnutia.

2. Správa o stave konkurzného konania
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave, súpise, hodnote zapísaného majetku úpadcu
a úkonoch súvisiacich s priebehom konkurzného konania a so správou majetku.
Uznesenie č. 1: Zástupca veriteľov vzal na vedomie správu o stave konkurzného konania.

3. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny správcovi v súvislosti so správou
a speňažením majetku úpadcu

Za účelom rýchlosti a hospodárnosti konania sa zástupca veriteľov a správca dohodli na e-mailovej komunikácií.
Elektronicky budú aj udeľované pokyny, okrem prípadu, ak si zástupca veriteľov alebo správca vyžiada písomnú
formu alebo povinnosť zachovania písomnej formy bude vyplývať z platných právnych predpisov.

4. Rôzne, záver

Po vyčerpaní bodov programu bolo prvé zasadnutie zástupcu veriteľov a správcu ukončené.
Zasadnutie bolo skončené o 10:30 hod.

Slovenská konsolidačná, a.s., v zast. Ing. Sithová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K010952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Karas - ACANT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Protifaš. bojovníkov 3, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 839 664
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomir Kollar
Sídlo správcu:
Levocska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/55/2009 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K 55/2009
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 101 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ a § 50 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. , ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, správca
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorý obsahuje aj prvý čiastkový
rozvrh:
Celková suma výťažku z majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty: 23.902,34 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate vrátane odmeny správcu : 6 921,51 EUR
Celková suma k rozvrhu: 16 980,83 EUR

Veriteľ
č.

Veriteľ

Konečná zistená Konečný
suma
rozvrh

1

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

687,41

132,26

2

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

1 746,39

336,01

3

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

6 594,45

1 268,79

4

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

9 771,26

1 880,01

5

Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155

46 471,49

8 941,24

6

Ing. Alexander Ducár, Murárska 10, Prešov

1 659,70

319,33

7

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005( pôvodne: Sociálna
934,87
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

179,87

8

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005( pôvodne: Sociálna
352,45
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

67,81

9

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005( pôvodne: Sociálna
467,43
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

89,93

10

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005( pôvodne: Sociálna
14,95
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

2,88

11

Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava IČO: 35766005ň( pôvodne: Sociálna
3,74
poisťovňa, pobočka Prešov, Masaryková 1, Prešov, IČO: 30807484)

0,72

12

Marek Karas, Volgogradská 22, Prešov

19 552,69

3 761,98

Spolu

88 256,83

16 980,83
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Návrh konečného rozvrhu výťažku bol v zmysle § 101 ods. 1 ZKR pred jeho zverejnením doručený
zástupcovi veriteľov.
Do návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty môžu nezabezpečení veritelia úpadcu
nahliadnuť tiež v kancelárii správcu, v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín nahliadnutia do
návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty je vhodné vopred nahlásiť písomne alebo
elektronicky na adrese správcu.
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca na schválenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty určuje zástupcovi nezabezpečených veriteľov -lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku SR.
Poučenie:
V zmysle § 79 ods. 2 ZKR zástupca nezabezpečených veriteľov môže v uvedenej určenej lehote návrh
čiastkového rozvrhu výťažku predložený mu správcom schváliť alebo proti nemu uplatniť u správcu
odôvodnené námietky.

K010953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baron
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselá 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2015 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Zuzana Maruniaková správca úpadcu Ing. Peter Baron, nar. 13. 11. 1964, Veselá 2, 080 01 Prešov, týmto
oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktualizácii v platnom
znení (ďalej len "zákona") zostavila zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
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 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.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakovazuzanas1403@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca
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K010954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhás Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 830 / 115, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lenka Hričindová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/31/2016 S1827
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32K/31/2016 zo dňa 27. decembra 2016 som bola ustanovená za
správcu majetku úpadcu Marek Juhás, narodený 7. marca 1972, trvale bytom Mieru 830/15, 044 14 Čaňa (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. januára 2016 v čiastke 2/2017.
V súlade s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku
majetku:
Iná majetková hodnota:
popis
Zrážka zo mzdy za mesiac apríl 2017 v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou

hodnota súpisovej zložky v €
216,18

podstata
všeobecná

V Košiciach, dňa 15. mája 2017
Mgr. Lenka Hričindová, správca

K010955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Pilc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkerova 14, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/42/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26k/42/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o splnení povinností dlžníkom na konci prvého roka skúšobného obdobia
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26K/42/2014 zo dňa 12.5.2016, zverejnené v Obchodnom vestníku č.
97/2016 dňa 20.5.2016 som bol ustanovený za oddlžovacieho správcu dlžníka: Tomáš Pilc, nar. 25.3.1977, trvale
bytom Wolkerova č. 14, 05201 Spišská Nová Ves.
Predmetným uznesením bolo dlžníkovi zároveň uložené poskytnúť správcovi ku koncu prvého roka skúšobného
obdobia sumu 4180,56 € na uspokojenie záväzkov veriteľov. Predmetnú povinnosť dlžník splnil dňa 11.5.2017, tzn.
v súlade s povinnosťou uloženou súdom.
Podľa § 24 ods. 1 Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z.z. účinnej do 28.2.2017 patrí správcovi v konaní o oddlžení
odmena 5% zo sumy poskytnutej správcovi na konci skúšobného obdobia, najmenej 331,94 €.
Výpočet odmeny oddlžovacieho správcu: 5% zo sumy 4180,56 € = 209,03 €, tzn. uplatní sa minimálna odmena
331,94 €.
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Suma určená na rozdelenie medzi veriteľov z peňažných prostriedkov poskytnutých dlžníkom na konci prvého roka
skúšobného obdobia: 3848,62 € (4180,56 € - 331,94 €)
Percento uspokojenia zostatku prihlásených a uznaných pohľadávok: 13,6480%.
Uspokojenie veriteľov:
VERITEĽ
Consumer Finance Holding, a.s.
Štefan Pacák
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Slovenská správa ciest
SPOLU

NEUHRADENÁ SUMA
60,10 €
26299,94 €
181,17 €
1657,84 €
28199,05 €

SUMA ROZVRH
8,21 €
3589,42 €
24,73 €
226,26 €
3848,62 €

JUDr. Martin Morochovič, správca
Tomáš Pilc

K010956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toplimo s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 5, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 753 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/50/2015 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/50/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty úpadcu Toplimo s.r.o., so sídlom Podnikateľská 5, 040 17 Košice,
IČO: 36 753 351 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26K/50/2015 v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená vo vyššie uvedenom konkurznom konaní
nasledovná prihláška veriteľa:
1. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, IČO: 00156426, so sídlom Botanická 17,
Bratislava, Slovenská republika, vo výške istiny: 72,30 EUR, úrokov z omeškania: 19,15 EUR, celkovej
sumy: 91,45 EUR.
K010957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELAX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grunt č. 30 / 0, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 571 423
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/4/2016 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Areko Group k.s., správca, so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice týmto ako reštrukturalizačný správca
dlžníka RELAX s.r.o. so sídlom: Grunt č.30, 044 25 Medzev, IČO: 36 571 423, ktorého reštrukturalizáciu povolil
Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 18.01.2017, sp. zn. 26R/4/2016, zverejneným v OV č. 16/2017, dňa
24.01.2017, v súlade s ustanovením § 146 ZKR týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 07.06.2017 (streda)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24.01.2017, v súlade s ustanovením § 146 ZKR týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 07.06.2017 (streda)
o 13:00 hod., ktorá sa uskutoční na ulici Vrátna 28, 040 01 Košice. Prezentácia veriteľov začne o 12:45 hod..
Predmet rokovania schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Rozprava k návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka
3. Hlasovanie o prijatí plánu
4. Záver
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi veriteľov má každý účastník reštrukturalizačného plánu Dlžníka. Pri
prezentácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti/výpisom z Obchodného registra SR a zástupcovia
veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou v prípade fyzických osôb, resp. plnou mocou, dokladom
totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR v prípade právnických osôb. Plná moc na zastupovanie veriteľa
na schvaľovacej schôdzi Dlžníka musí obsahovať úradne osvedčený podpis splnomocniteľa.
Správca oznamuje veriteľom, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 09.05.2017 záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu predbežne schválil, a súčasne odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o
schválení plánu za jeho prijatie hlasovali. Veriteľský výbor rovnakým uznesením požiadal správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.
S obsahom plánu sa účastníci plánu môžu oboznámiť v kancelárii správcu, ktorým je Areko Group k.s, Vrátna 28,
040 01 Košice v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Za tým účelom prosím
kontaktujte správcu e-mailom na adrese areko.group@gmail.com..
V Košiciach dňa 15.05.2017
Areko Group k.s., správca

K010958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bonk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/54/2016 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/54/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/54/2016 zo dňa 20. decembra 2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Milan Bonk, bytom Kamenárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. 16.08.1984, pričom za správcu
majetku úpadcu ustanovil JUDr. Tomáša Kališku, so sídlom kancelárie kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu S1743 (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 28. decembra
2016, v čiastke OV 248/2016 a účinným sa stalo dňa 29. decembra 2016.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
V mysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. - zrážka zo mzdzy úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutá exekúciou

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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668,85 €

V Košiciach, dňa 15. mája 2017
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K010959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Marián Grosoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Debraď 113, 045 01 Debraď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca úpadcu : Bc. Marián Grosoš, nar. 06.02.1961, trvale bytom Debraď
113, 045 01 Debraď, týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Veriteľ:
Sídlo:

Slovenská republika – Daňový úrad Košice
Rozvojová 2, Košice

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

35,10 eur
2
11.05.2017
neuplatnené
31-32
15.05.2017

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K010960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Francisciho 154 / 31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z Á P I S N I C A z opakovanej schôdze veriteľov úpadcu Miroslav Mlynarčík,
nar. 03.10.1963, bytom ul. Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča
konanej dňa 15.05.2017 o 13,00 hod. v kancelárii správcu na ul. Rázusovej 1, 040 01 Košice

Program schôdze :

1. Prezentácia a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu o stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Rôzne a záver

Predseda schôdze :

JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty
so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

Zapisovateľ :

JUDr. Juraj BIROŠ, správca
so sídlom Rázusova 1, 040 01 Košice

Prítomní veritelia :

podľa listiny prítomných

Priebeh schôdze, prijaté uznesenia s výsledkami hlasovania a uplatnené námietky :
K bodu 1/ programu :
Predseda schôdze otvoril schôdzu veriteľov úpadcu. Zistil, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení
s termínom schôdze veriteľov a s jej programom. Termín, miesto konania a program schôdze veriteľov bol riadne
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 79/2017 dňa 25.04.2017
Po prezentácii bolo konštatované, že opakovanej schôdze veriteľov sa zúčastnil jeden veriteľ :
GENARO INVESTMENTS LIMITED, Limassol, Cyprus, s počtom hlasov 71187
Správca konštatoval, že schôdza veriteľov je uznášaniaschopná a oboznámil prítomného veriteľa s programom
schôdze veriteľov.
K bodu 2/ programu :
Správca informoval o doterajšej svojej činnosti a stave konkurzného konania. Správca konštatoval, že
v základnej prihlasovacej lehote boli veriteľmi prihlásené pohľadávky v celkovej sume 132.032,76 EUR.
Správca informoval veriteľa, že súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 40/2017
dňa 27.02.2017.
K tomuto bodu neboli zo strany veriteľa vznesené žiadne námietky, alebo pripomienky.
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

97

Obchodný vestník 94/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2017

K bodu 3/ programu :
Správca v súlade s ust. § 36 ZKR vyzval schôdzu veriteľov, aby sa vyjadrila k osobe správcu z hľadiska
jeho výmeny, resp. zotrvania vo funkcii.
Schôdza veriteľov schvaľuje zotrvanie správcu vo funkcii a prijala nasledovné uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľov schvaľuje zotrvanie správcu JUDr. Juraja Biroša vo funkcii.
Za hlasovali : GENARO INVESTMENTS LIMITED, Limassol, Cyprus, s počtom hlasov 71187
Proti hlasovali :

s počtom hlasov 0

Zdržali sa hlasovania :

s počtom hlasov 0

K bodu 4/ programu :
Schôdza veriteľov schválila zástupcu veriteľov a prijala nasledovné uznesenie č. 2 :
Schôdza veriteľov zvolila za zástupcu veriteľov veriteľa GENARO INVESTMENTS LIMITED, Limassol, Cyprus.
Za hlasovali : GENARO INVESTMENTS LIMITED, Limassol, Cyprus, s počtom hlasov 71187
Proti hlasovali :

s počtom hlasov 0

Zdržali sa hlasovania :

s počtom hlasov 0

K bodu 5/ programu :
Správca vyzval prítomného veriteľa, aby vzniesol prípadné námietky voči prijatému uzneseniu a bolo
konštatované, že prítomný veriteľ nevznáša žiadne námietky voči prijatým uzneseniam na schôdzi veriteľov.
Správca ukončil schôdzu veriteľov o 14:00 hod. a poďakoval sa prítomnému veriteľovi za účasť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice je listina prítomných.
Zápisnicu vyhotovil :
JUDr. Juraj BIROŠ, správca podstaty.

K010961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo
15.

Súpisová zložka majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová hodnota

Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac apríl 2017 v
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý po
15.5.2017
744,22-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
vyhlásení konkurzu
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K010962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Poradové číslo
Súpisová zložka majetku
Deň zápisu
Dôvod zápisu
Súpisová hodnota
Peňažná pohľadávka z pracovného pomeru-zrážka zo mzdy za mesiac apríl
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
22.
15.5.2017
178,94-€
2017 v rozsahu podliehajúcom konkurzu
.
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
Peňažná pohľadávka z výsluhového dôchodku za mesiac apríl - v rozsahu
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
23.
15.5.2017
190,94-€
podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
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