Obchodný vestník 231/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.12.2016

K027248
Spisová značka: 6K/51/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Pavol Kubala, nar. 07.08.1961, bytom
Drobného 1893/5, 841 01 Bratislava, t. č. M. Sch. Trnavského 3, 841 02 Bratislava, občan SR, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ing. Pavol Kubala, nar. 07.08.1961, bytom Drobného 1893/5, 841 01
Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Monika Martonová, so sídlom
kancelárie Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zn. správcu: S 1325, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod
položkou denníka D 19, pol. reg. 212/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027249
Spisová značka: 6K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SPEMA group s. r.
o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, správcom ktorého je JUDr. Veronika
Poláčková, LL.M, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, zn. správcu: S 1803
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Veronika Poláčková, LL.M, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 30/B, 821
04 Bratislava, zn. správcu: S 1803, z funkcie správcu úpadcu: SPEMA group
s. r. o., so sídlom Miloslavov 414,
900 42 Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: SPEMA group s. r. o., so sídlom Miloslavov 414, 900 42
Dunajská Lužná, IČO: 44 642 938, správcu: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03
Bratislava, zn. správcu: S 1238.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027250
Spisová značka: 6K/50/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dana Suchobová, nar. 10.12.1958, bytom Námestie
Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava, občan SR, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Dana
Suchobová, nar. 10.12.1958, bytom Námestie Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava, občan SR
rozhodol
Súd vracia úpadcovi k rukám správcu konkurznej podstaty: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava, zn. správcu: S 1238, preddavok vo výške 663,88 Eur, vedený pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 207/2016, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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 28.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027251
Spisová značka: 6K/39/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DAMEN TEXTIL, s.r.o., so sídlom
Borská 1/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35 725 311, správcom ktorého je JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom
kancelárie Pluhová 78, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1319, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom
Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej sume 510,00 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§
127 zák. č 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 21.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027252
Spisová značka: 6K/39/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DAMEN TEXTIL,
s.r.o., so sídlom Borská 1/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35 725 311, správcom ktorého je JUDr. Jarmila Zahradníková,
so sídlom kancelárie Pluhová 78, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1319, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za
malý
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: DAMEN TEXTIL, s.r.o., so sídlom Borská 1/A, 841 01 Bratislava,
IČO: 35 725 311, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 21.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027253
Spisová značka: 6K/39/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DAMEN TEXTIL s.r.o., so sídlom
Borská 1/A, 841 01 Bratislava, IČO: 35 725 311, správcom ktorého je JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom
kancelárie Pluhová 78, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1319, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri
speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol

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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Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom kancelárie
Pluhová 78, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1319 záväzný pokyn zorganizovať ponukové konanie, v ktorom sa
majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom OV 26/2013 zo dňa
06.02.2013, súpisové položky č. 2 a 9: peňažné pohľadávky, budú speňažovať v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako celok za podmienok a v súlade s predloženým návrhom a povinnosť o vyhodnotení jednotlivých kôl ponukového
konania písomne informovať súd.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027254
Spisová značka: 8R/3/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TERMSTAV a. s., so sídlom Sedlárska 5, 811 01
Bratislava, IČO: 31 321 607 o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu dlžníka: TERMSTAV a. s., so sídlom
Sedlárska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 321 607, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č. 6241/B
rozhodol
I.
Súd nenahrádza súhlas skupiny ZABEZPEČENÝ 1- DPS financial consulting, s.r.o. s
reštrukturalizačným plánom dlžníka TERMSTAV a. s., so sídlom Sedlárska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 321 607, o
ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 27.09.2016.
II.
Súd nahrádza súhlas ZABEZPEČENÝ 4- Slovenská republika- Daňový úrad s reštrukturalizačným
plánom dlžníka TERMSTAV a. s., so sídlom Sedlárska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 321 607, o ktorom účastníci
reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 27.09.2016.
III.
Súd nahrádza súhlas skupiny NEZABEZPEČENÍ 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka TERMSTAV
a. s., so sídlom Sedlárska 5, 811 01 Bratislava, IČO: 31 321 607, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu
hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 27.09.2016.
IV.
Súd zamieta reštrukturalizačný plán dlžníka: TERMSTAV a. s., so sídlom Sedlárska 5, 811 01
Bratislava, IČO: 31 321 607 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 27.09.2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predkladateľ plánu. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. 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 16.11.2016
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K027255
Spisová značka: 3K/7/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: ZUMIDO spol. s r. o., so sídlom
Čerešňová 4, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 36 702 030 (ďalej len „Dlžník“), vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok Dlžníka, o určení odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu
rozhodol
Súd n e priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Milan Guťan, so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S1174, odmenu za výkon funkcie predbežného správcu.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Milan Guťan, so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S1174 náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 218,83 €.
Súd ukladá Milan Uhrín, nar. 16. 07. 1971, trv. byt. Čerešňová 1400/4, Chorvátsky Grob, ako
štatutárnemu orgánu Dlžníka, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi: JUDr. Milan Guťan, so sídlom Školská 8,
811 07 Bratislava, zn. správcu: S1174, náhradu preukázaných výdavkov v celkovej výške 218,83 €, a to do troch dní
od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí byť podpísané a datované, musí byť predložené s
potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden
rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 28.11.2016
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K027256
Spisová značka: 1K/45/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Szabóová nar.
18.09.1960, trvale bytom Mikszáthova 17, 991 26 Nenince, správcom ktorého je Ing. Peter Medveď, so sídlom
kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Mária Szabóová nar. 18.09.1960, trvale bytom Mikszáthova
17, 991 26 Nenince po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho
súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v 2
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3
zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup
súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K027257
Spisová značka: 4R/2/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci povolenej reštrukturalizácie na majetok dlžníka Ing. Ingrid Kálazyová KARIM s miestom podnikania Konopisková 407, 991 26 Nenince, IČO: 37 268 449, zapísaný na Okresnom úrade
Veľký Krtíš, číslo živnostenského registra: 610-4020, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
I.
P o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán v znení zo dňa 11. 10. 2016 prijatý schvaľovacou schôdzou
dňa 07. 11. 2016, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia.
II.
U k o n č u j e reštrukturalizáciu dlžníka Ing. Ingrid Kálazyová - KARIM s miestom podnikania
Konopisková 407, 991 26 Nenince, IČO: 37 268 449.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.11.2016
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K027258
Spisová značka: 2K/86/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Adriana Durajová, nar. 04. 07. 1975, bytom 974
01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Adriana Durajová, nar. 04. 07. 1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov,
Bečov 47
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K027259
Spisová značka: 2K/78/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Anna Gašparová, nar. 19. 07. 1957, bytom 962
12 Detva, A. Hlinku 903/6, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka - Anna Gašparová, nar. 19. 07. 1957, bytom 962 12 Detva, A. Hlinku
903/6.
O t v á r a malý konkurz.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Andreja Konkoľa,
kancelárie Š. Moyzesa 41, 960 01 Zvolen.

so sídlom

Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade
čl. 40 Nariadenia
Rady
(ES) č. republiky
1346/2000
z zákona
29. mája
2000 o Z.
konkurznom
konaní
VydávasMinisterstvo
spravodlivosti
Slovenskej
podľa
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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so sídlom

Obchodný vestník 231/2016
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.12.2016
Súd v y z ý v a veriteľov aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
Poučenie:
1.Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
4. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
5. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z. z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
6. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
9. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného
a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
12. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
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sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti, sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2
Civilného sporového poriadku).
13. Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať
na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov,
ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate. Návrh na
oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne
počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí
návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 28.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K027260
Spisová značka: 2K/91/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Business Team Services
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 1, IČO: 47 942 673, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Ing. Ernest Mésároš so sídlom kancelárie 962 31 Sliač, SNP 269/13, o návrhu na zrušenie konkurzu a návrhu na
zastavenie konania, takto
rozhodol
I.

Konkurz n e z r u š u j e .

II.
Konkurzné konanie n e z a s t a v u j e .
Poučenie:
Proti výroku uznesenia, ktorým súd konkurz nezrušuje, je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená. ( § 102 ods. 4 ZKR).
Proti výroku uznesenia o nezastavení konania odvolanie je prípustné ( ust. § 355 ods. 2 CSP
v spojení s ust. § 357 písm. a/ CSP).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.11.2016
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K027261
Spisová značka: 30K/18/2016
30 K /18 /201 -105

OZNAM
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu uznesením zo dňa 13.10.2016 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: MADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814, pre nedostatok
majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: M-ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814 o
návrhu
na vyhlásenie
konkurzu uznesením zoKonkurzy
dňa 13.10.2016
zastavil konkurzné konanieDeň
vočivydania:
dlžníkovi:02.12.2016
MObchodný
vestník 231/2016
a reštrukturalizácie
ADVANTAGE COMMERCE s.r.o., so sídlom Slovenská 8, 071 01 Michalovce, IČO: 36 623 814, pre nedostatok
majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.2016
JUDr. Juraj Komár
úradník

vyšší súdny

Za správnosť : Geňová
Okresný súd Košice I dňa 28.11.2016
JUDr. Juraj Komár,
K027262
Spisová značka: 31K/13/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90
Košice, proti dlžníkovi: UNIWEX PRO, s.r.o., so sídlom: Oštepová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 600 539 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 770,24 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 770,24 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice vedený pod položkou denníka D19-250/2016, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K027263
Spisová značka: 31K/65/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa-dlžníka: InService, s. r. o., so sídlom: Učňovská 574/6, 040 15
Košice, IČO: 47 996 498 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol

V r a c i a zložiteľovi preddavku zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 768,64 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 768,64 EUR zložiteľovi preddavku: Adam Janoščík, bytom: Pri Splave 3, 044 20 Malá
Ida, vedený pod položkou denníka D19-244/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V r a c i a zložiteľovi preddavku zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu vo výške 768,64 EUR.
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Deň vydania: 02.12.2016
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 768,64 EUR zložiteľovi preddavku: Adam Janoščík, bytom: Pri Splave 3, 044 20 Malá
Ida, vedený pod položkou denníka D19-244/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K027264
Spisová značka: 31K/32/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Leitner, narodený: 30.08.1949,
trvale bytom: Slovenská 13, 040 01 Košice, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S762.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 28.11.2016
JUDr. Július Tóth,
K027265
Spisová značka: 31K/53/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roland Soóki, nar. 12.09.1966,
bytom Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor, ktorého správcom je: JUDr. Róbert Hipp, adresa kancelárie Farská 33/I.p.,
949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/53/2013-395 zo dňa 13.12.2013 na majetok úpadcu
Roland Soóki, nar. 12.09.1966, bytom Cabaj 573, 951 17 Cabaj - Čápor, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra, rozhodne o
ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 28.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K027266
Spisová značka: 27K/23/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č.
31/23, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č. 31/23,
takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e JUDr. Petra Bojdu, so sídlom: Nitra - Dražovce, Topoľčianska č. 31/61, za predbežného správcu
dlžníkovi: Juraj Fúska, nar. 11.12.1988, bytom Nitra, Murániho č. 31/23.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K027267
Spisová značka: 27K/22/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mariana Havierniková, nar. 22.05.1986, bytom Mesto Nitra,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Mariana Havierniková, nar. 22.05.1986, bytom Mesto Nitra, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: Mariana Havierniková, nar. 22.05.1986, bytom Mesto Nitra.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K027268
Spisová značka: 32K/48/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Čihák, nar. 5.7.1985,
bytom 951 37 Rumanová 67, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra,
uznesením č.k. 32K/48/2015-281 zo dňa 31.10.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu Vladimír Čihák, nar.
5.7.1985, bytom 951 37 Rumanová 67, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 28.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K027269
Spisová značka: 32K/14/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslava Malá, nar. 7.10.1985, bytom
Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslava Malá Beauty by
Miruš, s miestom podnikania Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, IČO: 47 780 703, ktorého správcom je Ing. Jozef
Kulich, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Ing. Jozefovi Kulichovi, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové
Zámky, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 eura.
Vydáva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
zákona
č. 200/2011
Z. z.Ing.
o Obchodnom
vestníku
II.
U p r aMinisterstvo
v u j e učtáreň
Okresného
súdu
Nitra podľa
vyplatiť
na účet
správcu
Jozefovi Kulichovi,
so sídlom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 395,65 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
evidovaného pod položkou denníka D 19 - 31/2016
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I.
P r i z n á v a správcovi Ing. Jozefovi Kulichovi, so sídlom kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové
Zámky, paušálnu odmenu vo výške 2.323,57 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Ing. Jozefovi Kulichovi, so sídlom
kancelárie Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 395,65 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 31/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K027270
Spisová značka: 32K/82/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INCODEC spol. s r.o." v konkurze" so
sídlom Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 36 788 236, ktorého správcom je JUDr. Fadi Fardous, so sídlom
kancelárie Štúrova 21, Nitra, o žiadosti správcu o odsúhlasenie hodnoty majetku tretích osôb zabezpečujúcich
záväzky úpadcu, takto
rozhodol
N e v y h o v u j e žiadosti správcu na odsúhlasenie hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV č.2675 , k.ú. Veľké
Zálužie a na LV č.2606, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K027271
Spisová značka: 32K/23/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Enriko Konečný, nar. 23.7.1973,
bytom Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01 Komárno, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
U r č u j e, že podanie veriteľa JUDr. Jozef Blaško, súdny exekútor, Exekútorský úrad Michalovce, Kpt.Nálepku č.8,
071 01 Michalovce zo dňa 26.10.2016, doručené správcovi 2.11.2016, ktorým si uplatňuje pohľadávku z exekučného
konania EX 2395/2016, sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K027272
Spisová značka: 32K/23/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Enriko Konečný, nar. 23.7.1973,
bytom Ul. gen. Klapku 66/23, 945 01 Komárno, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie
Štefánikova 9, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 169,03 eura zo zloženého
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I.
P r i z n á v a správcovi Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, paušálnu
odmenu vo výške 663,88 eura.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Mgr. Ondreja Brláša, so sídlom
kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, časť priznanej paušálnej odmeny vo výške 169,03 eura zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 51/2016
do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K027273
Spisová značka: 27K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci úpadcu: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69,
ktorého správcom je JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 34, vo veci vyhláseného malého
konkurzu na dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69, o paušálnej odmene
správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a správcovi, JUDr. Markovi Ďuranovi, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 34, paušálnu odmenu v
sume 796,66 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu, JUDr. Marka Ďurana, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 34, paušálnu odmenu vo výške 176,34 eur,
a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 59/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 25.11.2016
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K027274
Spisová značka: 32K/27/2011
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SLATUR TRADE, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 999 909, ktorého správcom je Ing. Jozef
Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, uznesením č.k. 32K/27/2011-1078 zo dňa
31.10.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu SLATUR TRADE, s.r.o. v konkurze, so sídlom Novomestská 1894/1,
940 01 Nové Zámky, IČO: 44 999 909, pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 28.11.2016
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K027275
Spisová značka: 32K/80/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: I. B. A. AGRO, s.r.o., so sídlom
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky, IČO: 34 138 803, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie
Školská 3, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/80/2015-158 zo dňa 04.11.2016 potvrdil prevod pohľadávok v sume
110,- eur pôvodného
veriteľa Ministerstvo
vnútra Slovenskej
republiky,
sídlom Z.
Pribinova
2, Bratislava,
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky podľa
zákona so
č. 200/2011
z. o Obchodnom
vestníku IČO: 00 151
a o zmene
a doplnení niektorých
zákonov na21,
svojom
sídle: www.justice.gov.sk
866, na veriteľa Slovenská
konsolidačná,
a.s., Cintorínska
814webovom
99 Bratislava,
IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2016.
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Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: I. B. A. AGRO, s.r.o., so sídlom
Vinohrady 17, 940 67 Nové Zámky, IČO: 34 138 803, ktorého správcom je Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie
Školská 3, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 32K/80/2015-158 zo dňa 04.11.2016 potvrdil prevod pohľadávok v sume
110,- eur pôvodného veriteľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151
866, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 28.11.2016
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K027276
Spisová značka: 31K/30/2013
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Aurora, s.r.o., IČO: 46 772 081,
so sídlom Bratislavská 9/A, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.,
adresa kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/30/2013-364 zo dňa 03.11.2016 potvrdil prevod
pohľadávok v sume 10.623,86 eura pôvodného veriteľa Credium Slovakia a.s. v likvidácii, IČO: 35 845 490, so
sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, na veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724803, so sídlom
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2016.
Okresný súd Nitra dňa 28.11.2016
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K027277
Spisová značka: 1NcKR/2/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Rusňák, nar. 31.10.1981, bytom Šrobárova
2610/10, 058 01 Poprad, právne zast.: Mgr. Miloš Čičmanec, advokát, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad o návrhu
dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Peter Rusňák, nar. 31.10.1981, bytom Šrobárova 2610/10, 058 01 Poprad.
Ustanovuje I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov,
do funkcie správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.200,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

a doplnení
niektorých zákonov
svojom webovom
Správca je p o v i n n aýo zmene
v priebehu
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súdusídle:
bezwww.justice.gov.sk
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predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
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Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.200,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K027278
Spisová značka: 1NcKR/18/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Jakub Opočenský, nar. 13.12.1985, trvale bytom
Sabinovská 5050/5, 080 01 Prešov, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka Ing. Jakub Opočenský, nar. 13.12.1985, trvale bytom Sabinovská 5050/5, 080 01 Prešov.
Ustanovuje JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie
správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
2.400,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.11.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K027279
Spisová značka: 1NcKR/22/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MVDr. Daniel Grecula, nar. 07.08.1954, bytom 1. Mája
564/4, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Povoľuje oddlženie dlžníka MVDr. Daniel Grecula, nar. 07.08.1954, bytom 1. Mája 564/4, 064 01 Stará Ľubovňa.
Ustanovuje I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou, do funkcie správcu dlžníka.
U r č u j e, že písomnému súhlasu správcu počas skúšobného obdobia troch rokov od právoplatnosti tohto
rozhodnutia budú podliehať nasledovné právne úkony dlžníka:
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov, ktorých predmetom bude
jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 300,- eur alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v
peňažnom vyjadrení sumu 150,- eur v jednom kalendárnom mesiaci,
právne úkony smerujúce k vzniku, zmene alebo zániku záväzkov medzi dlžníkom a osobou
spriaznenou s dlžníkom, ktorého predmetom bude majetkové plnenie,
odmietnutie daru alebo dedičstva,
uzatváranie a ukončovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru,
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľností alebo iného majetku dlžníka, ktorého hodnota
predstavuje významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou.
Dlžník je p o v i n n ý poskytnúť správcovi ku koncu každého skúšobného roka skúšobného obdobia sumu
1.200,- eur na uspokojenie svojich záväzkov.
Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia oznamovať súdu bez zbytočného odkladu všetky
významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom, pričom je zároveň povinný vždy v polovici a na
konci každého skúšobného roka, aj bez osobitnej žiadosti súdu, podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníkom počas príslušného polroka a roka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K027280
Spisová značka: 1K/33/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TOPAS, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Námestie
svätého Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
uznesením 1K/33/2016-100 zo dňa 24.10.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka TOPAS, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Námestie svätého
Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku

o zmene a doplnení
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Uznesenie nadobudlo aprávoplatnosť
dňa niektorých
17.11.2016
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Stará Ľubovňa 064 01, IČO:
31 709a 559,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok,
Obchodný
vestník
Konkurzy
reštrukturalizácie
Deň vydania:
02.12.2016
uznesením 1K/33/2016-100 zo dňa 24.10.2016 zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka TOPAS, s.r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Námestie svätého
Mikuláša 17, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 709 559.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.11.2016

Okresný súd Prešov dňa 28.11.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K027281
Spisová značka: 3K/35/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Janka Rázgová, nar.
24.06.1952, podnikajúca pod obchodným menom Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka
Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40 129 942, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE,
k.s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 zo dňa 15.03.2016 na potvrdenie prevodu pohľadávok,
voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so
sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 voči úpadcovi: Janka Rázgová, nar. 24.06.1952,
podnikajúca pod obchodným menom Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu
3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40 129 942, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415 prihlásených na Okresnom súde Prešov prihláškami
pod por. č. 28 a 29 v celkovej výške 100 eur na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 28.11.2016
JUDr. Daniela Baranová, sudca
K027282
Spisová značka: 3K/35/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Janka Rázgová, nar. 24.06.1952,
podnikajúca pod obchodným menom Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu
3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40 129 942, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so
sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, IČO: 36 669 415 o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Janka Rázgová, nar. 24.06.1952, podnikajúca pod obchodným
menom Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad, IČO: 40
129 942 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 28.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Daniela Baranová, sudca
K027283
Spisová značka: 40R/2/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michaela Broklová - STAVBY s miestom podnikania
Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice, IČO 43 662 749, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka
Michaela Broklová - STAVBY s miestom podnikania Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice, IČO 43 662 749,
takto
rozhodol
I. Povoľuje sa reštrukturalizácia dlžníka Michaela Broklová - STAVBY s miestom podnikania Chocholná 35, 913 04
Chocholná - Velčice, IČO 43 662 749.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Boris Kotleba so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava,
zapísaný v zozname správcov pod značkou S1231.
III. Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka Michaela Broklová - STAVBY s
miestom podnikania Chocholná 35, 913 04 Chocholná - Velčice, IČO 43 662 749, 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.
IV. Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 30 dní odo dňa povolenia reštrukturalizácie prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu. Za deň povolenia reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.
V. Určuje sa rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu:
-

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej
právnickej osobe,
prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, ktorého hodnota predstavuje
významný podiel na celkovej hodnote majetku dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu,
urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č.
7/2005 Z.z.),
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako šiestich mesiacov,
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5 % z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tej istej osobe v
priebehu jedného roka vo výške presahujúcej 50 000 eur, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka
schválených správcom,
akékoľvek plnenia dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z., vrátane uznania záväzku vykonaného na súde v konaní o určenie popretej
pohľadávky.
VI. Poučenie pre veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok: Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou
prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zák. č. 7/2005Vydáva
Z.z.).Ministerstvo
Zaa začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci
o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005
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spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z.. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a
zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 121 zák. č. 7/2005 Z.z. v spojení s § 28 ods. 6
zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do reštrukturalizácie sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005
Z.z.). Podľa § 122 zák. č. 7/2005 Z.z. prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydliska 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 uplatní v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka alebo 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.
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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo,
inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo
doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
VII. Účastník reštrukturalizačného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 25.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K027284
Spisová značka: 38K/55/2016
Okresný súd Trenčín veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi Peter Habšuda, nar. 17.10.1972,
trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda
ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994, o návrhu Ľuboša
Hochela, trvale bytom Okružná 130, 018 51 Nová Dubnica, pr. zást. JUDr. Ján Kanaba, advokát, so sídlom J.
Zemana 3141/101, 911 01 Trenčín, na pristúpenie do konkurzného konania takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie veriteľa Ľuboša Hochela, trvale bytom Okružná 130, 018 51 Nová Dubnica do konkurzného
konania vedeného voči dlžníkovi Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41 Dubnica
nad Váhom, podnikajúcemu pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania Sládkovičova 520,
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 34 532 994.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, 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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K027285
Spisová značka: 22K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale bytom Družby 684/10, 972
12 Nedožery - Brezany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale
bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, trvale bytom Družby 684/10, 972 12
Nedožery - Brezany.
II. Do funkcie správcu sa ustanovuje Mgr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín,
značka správcu S1780.
III. Konkurz sa

u z n á v a za malý.

IV. U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do
funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch,
najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú
správu, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote
najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V
ďalšom období je správca povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať
súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike, v súlade s čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom
konaní prostredníctvom individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI. Veritelia dlžníka sa v y z ý v a j ú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na správcovi a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín k sp. zn.
22K/5/2016. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku.
VII. Dlžník sa p o u č u j e , že za podmienok ustanovených v § 166 a nasledujúce zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
zák. č. 7/2005 Z.z.) po zrušení konkurzu má právo návrhom na povolenie oddlženia domáhať sa zbavenia svojich
dlhov. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu.
VIII. P o u č e n i e p r e v e r i t e ľ o v: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
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bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
IX. Účastník konkurzného konania sa poučuje o tom, že má právo uplatniť námietku zaujatosti. Účastník môže
uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
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.
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2016
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K027286
Spisová značka: 38NcKR/25/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hrvola, nar. 11.03.1963, bydliskom J. Murgaša
157/2, 971 01 Prievidza o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Jozef Hrvola, nar. 11.03.1963, bydliskom J. Murgaša 157/2, 971 01 Prievidza sa v y z ý v a , aby v
lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 16.02.2015 označené ako
„Návrh na vyhlásenie konkurzu“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 17.02.2015 a je vedené pod sp. zn.
38NcKR/25/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť a
stručne opísať hlavné dôvody, pre ktoré sa dostal do nepriaznivej finančnej situácie,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento
riadne špecifikovať,
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primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť a
stručne opísať hlavné dôvody, pre ktoré sa dostal do nepriaznivej finančnej situácie,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné v prípade zmeny uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností (ak vyživovacia povinnosť bola určená,
či si po vyhlásení konkurzu doposiaľ riadne plní vyživovaciu povinnosť), špecifikovať dosiahnuté vzdelanie
navrhovateľa a uviesť zdravotný stav
v návrhu je potrebné uviesť výšku nevyhnutných mesačných výdavkov a tieto podrobne opísať a
preukázať,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o čistom príjme za posledný rok,
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudkyňa
K027287
Spisová značka: 38NcKR/26/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom štvrť SNP
82/681, 914 51 Trenčianske Teplice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Mgr. Jozef Kurtiš, nar. 06.11.1972, bydliskom štvrť SNP 82/681, 914 51 Trenčianske Teplice sa v y z ý
v a , aby v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 19.06.2013
označené ako „Návrh na vyhlásenie konkurzu“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 24.06.2013 a je vedené
pod sp. zn. 38NcKR/26/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné v prípade zmeny uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností (ak vyživovacia povinnosť bola určená,
či si po vyhlásení konkurzu doposiaľ riadne plní vyživovaciu povinnosť), špecifikovať dosiahnuté vzdelanie
navrhovateľa a uviesť súčasný zdravotný stav
v návrhu je potrebné uviesť výšku nevyhnutných mesačných výdavkov a tieto podrobne opísať a
preukázať,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o čistom príjme za posledný rok,
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K027288
Spisová značka: 38NcKR/24/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Osvienčimská
1718/16, 911 03 Trenčín, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Navrhovateľ Róbert Mikuš, nar. 01.06.1969, bydliskom Osvienčimská 1718/16, 911 03 Trenčín sa v y z ý v a , aby v
lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia opravil a doplnil neúplné podanie zo dňa 06.07.2015 označené ako
„Návrh dlžníka na povolenie oddlženia“, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 06.07.2015 a je vedené pod sp.
zn. 38NcKR/24/2016 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov, t.j. akým spôsobom sa tento zámer bude snažiť dosiahnuť
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné upraviť návrh takým spôsobom, aby obsahoval rozsah uspokojenia veriteľov v období 3
rokov, a teda je potrebné presne špecifikovať sumu a zdroj peňažných prostriedkov, ktoré dlžník vždy na konci
každého skúšobného roka poskytne správcovi na čiastočné uspokojenie jeho záväzkov,
v návrhu je tiež potrebné v prípade zmeny uviesť, navrhovateľov aktuálny osobný stav
(slobodný/ženatý/rozvedený/vdovec), počet a výšku vyživovacích povinností (ak vyživovacia povinnosť bola určená,
či si po vyhlásení konkurzu doposiaľ riadne plní vyživovaciu povinnosť), špecifikovať dosiahnuté vzdelanie
navrhovateľa a uviesť zdravotný stav
v návrhu je potrebné uviesť výšku nevyhnutných mesačných výdavkov a tieto podrobne opísať a
preukázať,
k návrhu je potrebné priložiť všetky listinné dôkazy preukazujúce tvrdenia navrhovateľa, a to najmä
potvrdenie o čistom príjme za posledný rok,
ak je to možné, je potrebné uviesť svoje telefónne číslo, resp. elektronickú adresu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
Okresný súd Trenčín dňa 28.11.2016
Mgr. Patricie Kepeňová, sudkyňa
K027289
Spisová značka: 25K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Juršták, nar. 22.04.1988,
Sotinská 1474/9, 905 01 Senica, správcom ktorého je JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája
14, 921 01 Piešťany, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Alene Kaplanovej, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01
Piešťany, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 132,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Dagmar Valocká, sudca
K027290
Spisová značka: 25K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv.
Gorazda 3002/3, 905 01 Senica, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905
01 Senica o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
Ministerstvo
predbežnéhoVydáva
správcu,
takto spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv.
Gorazda 3002/3, 905 01 Senica, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905
01 Senica o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01 Senica, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 411,27 eur.
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 411,27 eur evidovaného pod pol. reg. D19 212014, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K027291
Spisová značka: 25K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Natália Májková, nar. 03.07.1976, Sv.
Gorazda 3002/3, 905 01 Senica, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905
01 Senica, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica, paušálnu odmenu vo výške 165,97 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 33,19 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K027292
Spisová značka: 25K/13/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Tisoczký, nar. 4.08.1974,
Vydrany 244, 930 16 Vydrany, správcom ktorého je Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie
SNP 3, 917 01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3,
917 01 Trnava, paušálnu odmenu vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania.Vydáva
Ak nie
je sťažnosť
dôvodná,Slovenskej
súd sťažnosť
zamietne.
Ak je
sťažnosťZ.dôvodná,
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Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
23

Proti tomuto
uzneseniu
odvolanie nie je prípustné.
(§ 198
ods. 1 ZKR).
Obchodný
vestník
231/2016
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 02.12.2016
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K027293
Spisová značka: 25K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Juriga, nar. 16.03.1964,
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany,
o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd správcovi, JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1092016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K027294
Spisová značka: 25K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Judita Kovácsová, nar. 02.04.1982,
Hlavná ulica 280/74, 930 13 Trhová Hradská, správcom ktorého je: DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie: Pekárska
11, 917 01 Trnava, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd správcovi, DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava,
poukazuje
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 932016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia
lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
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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súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K027295
Spisová značka: 25K/39/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Juriga, nar. 16.03.1964,
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany,
o žiadosti správcu o poukázanie
nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd správcovi, JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie: Pekárska 11, 917 01 Trnava, p o u k a z u j e
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur.
II. Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur evidovaného pod pol. reg. D19 1092016, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K027296
Spisová značka: 25K/24/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eva Berešíková, nar. 20.12.1975,
Hviezdoslavova 31, Cífer, správcom ktorého je JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi, JUDr. Štefanovi Dostálovi, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, 905 01
Senica, paušálnu odmenu vo výške 331,94 eur a daň z pridanej hodnoty vo výške 66,39 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.11.2016
JUDr. Veronika Židek, 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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K027297
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), správcom ktorého je: Mgr. Richard
Koiš, MBA, so sídlom kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.788,28 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

Okresný súd Žilina dňa 25.11.2016
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K027298
Spisová značka: 2K/10/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči dlžníkovi: JOMA PLUS, s.r.o., v likvidácii,
so sídlom: Rakovo 131, 038 42 Rakovo, IČO: 36381918, v mene ktorého koná likvidátor: Irena Konderlová, nar.
11.08.1971, bytom Necpaly 343, takto
rozhodol
V r a c i a zložiteľovi: JOMA PLUS, s.r.o., v likvidácii, so sídlom: Rakovo 131, 038 42 Rakovo, IČO: 36381918,
zvyšnú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 981,07 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť zložiteľovi - dlžníkovi zvyšok preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu v sume 981,07 eur, ktorý bol zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 20.05.2016,
evidovaný pod položkou denníka D18 položkou registra č. 89 rok 2016, účt. doklad 51/5-16, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 25.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K027299
Spisová značka: 6K/6/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Janičinová, nar. 07.05.1958,
bytom Jakubovany 46, 032 04 Liptovský Ondrej, okres Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: Mgr. Richard Koiš
MBA, so sídlom kancelárie: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
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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Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 3.058,25 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) odmena správcu priznaná za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške
796,66 eur,
b) odmena správcu z výťažku
50,72 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné)
32,84 eur,
d) náklady konkurzu (bankové)
55,94 eur,
e) súdny poplatok z výťažku vo výške
f) výdavky správcu súvisiace so zrušením konkurzu vo výške

-

46,00 eur

6,00 eur,

2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 2.070,09 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko,
zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, konajúca na území Slovenskej
republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713 (predtým CETELEM SLOVENSKO, a.s.) vo
výške
309,48 eur,
b) KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., organizačná zložka, IČO: 47030691, Moskovská 13, 811 08 Bratislava,
vo výške
1.018,35 eur,
c) POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
vo výške
443,20 eur,
d) Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
49,51 eur,
e) Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
vo výške
4,25 eur,
f) TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35717769, so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./.
Okresný súd Žilina dňa 25.11.2016
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K027300
Spisová značka: 3R/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BW a.s., so sídlom Rakovo, 038 42
Príbovce, IČO: 35 753 706, správcom ktorého je: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6,
Ružomberok, o návrhu správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Majetok uvedený v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.s,
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, a to:
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020540
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020542
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020543
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020544
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24.10.2014 pod položkou K020543
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020544
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020545
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020546
- nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 204/2014 zo dňa
24.10.2014 pod položkou K020541, a to konkrétne:
List vlastníctva č.
2583
Katastrálne územie:
Turany
Obec:
Turany
Okres:
Martin
Pozemky parcely registra „C“:
Parcelné číslo
Výmera v m2 Druh pozemku
Umiestnenie pozemku
podiel
3590/15
89
Orná pôda 2
227087/648048 a 3752/40503
3591/2
2564
Orná pôda 2
3592/6
184
Ostatné plochy
2
3593/4
1737
Trvalé trávne porasty
3593/5
4642
Trvalé trávne porasty
3594/1
103
Orná pôda
3594/2
1021
Orná pôda

Spoluvlastnícky

je správca povinný (s výnimkou nehnuteľností vedených pod položkou K020544, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
úpadcu) speňažiť týmto spôsobom: prostredníctvom využitia predkupného práva dotknutých spoluvlastníkov v súlade
s § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len „ZKR“). Správca je povinný ponúknuť dotknutým spoluvlastníkom nehnuteľnosti za kúpnu
cenu vo výške 75% zo súpisovej hodnoty jednotlivých nehnuteľností.
V prípade, že sa nehnuteľnosti nepodarí speňažiť využitím predkupného práva je správca povinný poveriť
organizáciou tretieho kola dražby dražobníka podľa osobitného predpisu. Výška najnižšieho podania pre tretie kolo
dražby bude stanovená vo výške 75% súpisovej hodnoty nehnuteľností bez možnosti zníženia najnižšieho podania.
V prípade, že tretie kolo dražby bude neúspešné, správca požiada príslušný orgán o uloženie záväzného pokynu
opätovne.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 25.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K027301
Spisová značka: 4K/20/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: RaS Slovakia, s.r.o. so sídlom
Legionárska 8203, 010 01 Žilina, IČO: 36 410 756, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: RaS Slovakia, s.r.o. so sídlom Legionárska 8203, 010 01 Žilina, IČO: 36
410 756.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony;
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú;
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu;
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
Okresný súd Žilina dňa 25.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K027302
Spisová značka: 3K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Bučkuliak, nar. 15.03.1986, bytom
Nábrežná 3466/6, 038 61 Vrútky, správkyňou ktorého je JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B.
Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu správkyne na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo
sleduje, musí byť podpísané. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 28.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K027303
Spisová značka: 4K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: VITAL, a.s., so sídlom Dolné Rudiny 1,
010 91 Žilina, IČO: 36 381 250, správcom ktorého je: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010
01 Žilina, takto
rozhodol
I.
Správca je povinný vždy do pätnástich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods.
10 zákona
č. 7/2005
Z.z.).Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie
29 zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.

každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich
dnívestník
od uzatvorenia
informoval
súd, je správca povinný doručiť
do súdneho
spisu jej
Obchodný
231/2016zmluvy, o ktorej správca
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
02.12.2016
fotokópiu, vrátane príloh.
II.
Správca je povinný vždy do 15 dní od uplynutia kalendárneho štvrťroka predkladať súdu výpis z
evidencie pohľadávok proti podstate s vyznačením pohľadávok proti podstate, ktoré boli zaplatené a dňa, kedy sa tak
stalo (§ 87 ods. 10 zákona č. 7/2005 Z.z.).
III.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v
Obchodnom vestníku.
IV.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred
jeho predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
V.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky
ním vyhotovené potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia
obsahovať zákonom stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydaného súdnym
úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie
vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje
súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je
sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 28.11.2016
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K027304
Spisová značka: 3K/14/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Baculák, nar. 6.5.1991, bytom
Malá 66/5, 022 01 Čadca , správcom ktorého je Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01
Brezovica, takto
rozhodol
Určuje správcovi Mgr. Štefanovi Krnáčovi, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 28.11.2016
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K027305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Burdová ADAMKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 17, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 201 962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/49/2014 S.1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/49/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh všeobecnej podstaty

Všeobecná časť:

Vyhlásenie konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne zo dňa 25.11.2014 č.k. 40/49/2014 som bola ustanovená správcom
konkurznej podstaty úpadcu Katarína Burdová ADAMKO, Dubnička 17, 957 03, IČO: 43201962,nar. 2.12.1959,
rod.č. XXXXXX/XXXX, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 229/2014 zo dňa 1.12.2014.
Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
V konkurze si v základnej prihlasovacej lehote uplatnili prihláškou svojej pohľadávky celkom 1 nezabezpečený
veriteľ s celkovou sumou prihlásených pohľadávok vo výške 13178,17.-eur . Po základnej prihlasovacej lehote si
prihlásili 2 nezabezpečení veritelia s celkovou sumou prihlásených pohľadávok vo výške 216 060,91.-eur.
Správcom neboli popreté žiadne pohľadávky.
Súpis podstaty
Podľa § 73 a nasl. ZKR správca zapísal majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 134/2015 zo dňa 15.7.2015
Obchodnom vestníku č. 199/2015, Obchodnom vestníku č. 183/2016, Obchodnom vestníku č. 217/2015.
Odporovateľné právne úkony úpadcu správca nezistil.
Vylúčenie majetku zo súpisu podstaty
Zo súpisu majetku podstaty bol vylúčený majetok- vylúčenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 147/2016 zo
dňa 1.8.2016
Speňaženie konkurznej podstaty:

V rámci speňaženia konkurznej podstaty došlo len k speňaženiu hnuteľného majetku úpadcu, ďalej k zabezpečeniu
nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov správcu a príjmov úpadcu ( zrážok zo mzdy
úpadcu ) v rozsahu v akom môžu byť postihnuté podľa ZKR. Taktiež prevod finančných prostriedkov, ktoré boli na
účte úpadcu , na účet zriadený správcom konkurznej podstaty.
Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty
Speňažením majetku podliehajúceho konkurzu bol získaný nasledovný výťažok v celkovej výške 1873,29.-eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Speňažením majetku podliehajúceho konkurzu bol získaný nasledovný výťažok v celkovej výške 1873,29.-eur
.Hnuteľné veci – výťažok zo speňaženia 50.-eur
nespotrebovaná časť preddavku – výťažok 663,88.-eur
prevod finančných prostriedkov- 709,41.-eur
zrážky zo mzdy úpadcu 450.-eur
….........................................................................
speňaženie spolu 1873,29.-eur

Rozvrhová časť
Pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky proti podstate- všeobecná podstate
Názov veriteľa prihlásená suma pomerné rozpočítanie uspokojená suma poradie
1.správca 30.-eur 0,36.-eur 0,36.-eur písm. c)
bank.poplatky
2.správca 23,72.-eur 0,30.-eur 0,30.-eur písm.c)
3.správca 33,02.-eur 0,39.-eur 0,39.-eur písm. c)
4.správca 23,64.-eur 0,29.-eur 0,29.-eur písm. c)
5.certus s.r.o. 103,57.-eur 1,25.-eur 1,25.-eur písm.c)
6. Orange a.s. 15.-eur 0,18.-eur 0,18.-eur písm. c)
7.Slovenská pošta 49,60.-eur 0,60.-eur 0,60.-eur písm.c)
8.orange a.s. 10.-eur 0,12.-eur 0,12.-eur písm.c)
9.administr.služby 400.-eur 4,80.-eur 4,80.-eur písm. c)
10.správca 22,9.-eur 0,27.-eur 0,27.-eur písm.c
11.mBank 31,87.-eur 0,39.-eur 0,39.-eur písm.c
12.Tatra Banka 30.-eur 0,36.-eur 0,36.-eur písm.c.
13.
Slovenská sporiteľna 24.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm. c.
14. OTP banka 31,87.-eur 0,39.-eur 0,39.-eur písm.c
15. VÚB Banka 24.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm. c
16. Orange a.s. 25.-eur 0,30.-eur 0,30.-eur písm.c
17. administr.služby 200.-eur 2,40.-eur 2,40.-eur písm.c

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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18. správca 22,90.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm c
19.správca 22,90.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm c
20.správca 22,90.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm c
21.správca 22,90.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm c
22.správca 22,90 0,28.-eur 0,28.-eur písm. c
23. správca 22,90 0,28.-eur 0,28.-eur písm c
24.Orange a.s. 20.-eur 0,24.-eur 0,24.-eur písm.c
25.Kreativ print s.r.o. 18.-eur 0,22.-eur 0,22.-eur písm. c
29.správca 22,90.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm.c
30.správca 22,90.-eur 0,28.-eur 0,28.-eur písm.c
31. Správca -paušálna odm. 6638,78.-eur 79,66.-eur 79,66.-eur písm a
40.správca – odmena 99,16.-eur 99,16.-eur 99,16.-eur písm.a
41.Unicredit 63.-eur 0,76.- 0,76.-eur písm.c
42. Unicredit 2016 58,50.-eur 58,50.-eur 58,50.-eur písm.c
43.režijné náklady
na ukončenie konkurzu 100.-eur 100.-eur 100.-eur písm.c
44.OS Trenčín
0,2% súdny poplatok 3,80-eur 3,80.-eur 3,80.-eur
45.správca 15.-eur 15.-eur 15.-eur písm.c
telf. Poplatky
46.Slovenská pošta 11,50.-eur 11,50.-eur 11,50.-eur písm.c
…......................................................................................................................................................
Spolu celkom 384,04-eur
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom 1 489,25.-eur ( celkový výťažok zo speňaženia
1873,29.-eur mínus pohľadávky proti podstate 384,04.-eur )
Táto suma bude rozpočítaná medzi nezabezpečených veriteľov nasledovne:
Por.č.

Obchodné meno/názov veriteľa

Suma zistená na uspokojenie

Suma určená na uspokojenie

1

Tatra banka a.s.

13178,17.-eur

64,61-eur

2

Technopol International, a.s.

91537,98.-eur

421,77.-eur

3

OTP banka Slovensko, a.s.

215082,86.-eur

993,38-eur

4

PKZ Slovakia, spol. s.r.o.

978,05.-eur

9,49.-eur
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V zmysle ustanovenia § 94 zabezpečený veriteľ Technopol International, a.s. nebol uspokojený v celom rozsahu
rozvrhom oddeleného veriteľa, z tohto dôvodu sa vo zvyšnom rozsahu uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.
V súlade s § 101 ods.1 ZKR týmto predkladám návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu a
súčasne určujem zástupcovi veriteľov 15-dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť v deň nasledujúci po
dni zverejnenia návrhu konečného výťažku v Obchodnom vestníku.
Zároveň týmto vyzývam zabezpečeného veriteľa v tomto konkurznom konaní, aby poštou na adresu sídla správcu
alebo elektronickým podaním na mailovú adresu: marika.belanova@gmail.com oznámil svoje platobné údaje v
rozsahu IBAN, na ktorý budú po schválení tohto rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty poukázané finančné
prostriedky pripadajúce na jeho uspokojenie.

K027306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lanák - AUTO PELA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 987 631
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/60/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/60/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie I. kola ponukového konania č.1 na predaj majetku:

Vyhlasovateľ BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Peter Lanák - AUTO PELA, so sídlom
Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 10 987 631, týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného
orgánu ponúka v I. kole ponukového konania na predaj majetok úpadcu:
– hnuteľnú vec č. 1 (súpisová zložka č. 4) - osobné motorové vozidlo značky Škoda Fabia, výrobné číslo:
TMBPW16Y543921554, dátum prvej evidencie: 2004, súpisová hodnota: 1.500,- EUR (ďalej len „predmet ponuky č.
1“),
– hnuteľnú vec č. 2 (súpisová zložka č. 4) -osobné motorové vozidlo značky Citroen Berlingo, výrobné číslo:
VF7GCWJYB94201695, dátum prvej evidencie: 2005, súpisová hodnota: 1.800,- EUR (ďalej len „predmet ponuky č.
2“),
– hnuteľnú vec č. 3 (súpisová zložka č. 4) - osobné motorové vozidlo značky Renault Kangoo, výrobné číslo:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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– hnuteľnú vec č. 3 (súpisová zložka č. 4) - osobné motorové vozidlo značky Renault Kangoo, výrobné číslo:
VF1FC07AF29329119, dátum prvej evidencie: 2003, súpisná hodnota: 2.000,- EUR (ďalej len „predmet ponuky č.
3“),
– hnuteľnú vec č. 4 (súpisová zložka č. 4) - osobné motorové vozidlo značky Škoda Fabia, výrobné číslo:
TMBTY86Y364633627, dátum prvej evidencie: 2007, súpisná hodnota: 2.300,- EUR (ďalej spolu len „predmet
ponuky č. 4“),
Jednotlivé predmety ponuky je možné odkúpiť samostatne. Predmet ponuky bude predaný za najvyššiu ponuku
(ponúknutú kúpnu cenu) po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších
ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. Lehota na
predkladanie ponúk je do dvadsiatich dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu: BANKRUPTCY
& RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
č.1 KONKURZ 2K/60/2015– neotvárať.“ Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny
záujemca emailom na základe jeho predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno aj emailom na:
j.paskova@bankruptcy.sk, resp. telefonicky: Mgr. Jana Pašková, tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ si zároveň
vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 29.11.2016
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K027307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Madliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1952
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2011
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. ako Správca úpadcu Ján Madliak, nar. 12.11.1952, bytom Stredná
Revúca 335, 034 74 Liptovské Revúce týmto dopĺňa súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.
176/11 dňa 13.19.2011 o nižšie uvedený nehnuteľný majetok úpadcu:
Súpisné
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
10

Typ súpisnej položky
Popis
majetku
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ

LV

Katastrálne
územie

Liptovské
Revúce
Liptovské
pozemok 5170
Revúce
Liptovské
pozemok 5170
Revúce
Liptovské
pozemok 5170
Revúce
Liptovské
pozemok 5170
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
pozemok 5170

Par. Č.
2449/
26
2449/
27
2449/
28
2449/
29
2449/
33

Výmera
v m2
10 901
17 013
449
3252
891

1231

118

1232

638

2323/
4321
5
2323/
4

Spoluvlastnícky
úpadcu (zlomok)

Druh
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Trvalé
porasty
Zastavané
a nádvoria

trávne
trávne
trávne
trávne
trávne
plochy

Ostatné plochy

podiel Súpisová
hodnota majetku

8 / 14 986

0,11 €

8 / 14 986

0,17 €

8 / 14 986

0,00 €

8 / 14 986

0,03 €

8 / 14 986

0,01 €

8 / 14 986

0,00 €

8 / 14 986

0,34 €

Trvalé
trávne
8 / 14 986
porasty
Zastavané plochy
8 / 14 986

2,30 €
0,00 €
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
MAJETOK
NEHNUTEĽNÝ
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Liptovské
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 4282
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
Revúce
Liptovské
pozemok 1884
pozemok 4282

2323/
8
2323/
9
2323/
10
2421/
4
1457/
1
1457/
2
2744/
1
2744/
2
3730/
1
3730/
2
4230/
1
4230/
2
5420/
1
5420/
2
6192/
1
6192/
6
6985/
1
6985/
2
2083
2446
2626
2868
3083
3123
3127
3154
3243
3455
3473
3589
3765
4450
4584
4862
4909
4962
4969
5435

4
43
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Zastavané plochy
8 / 14 986
a nádvoria
Zastavané plochy
8 / 14 986
a nádvoria

0,00 €
0,02 €

529

Ostatné plochy

8 / 14 986

0,28 €

61

Ostatné plochy

8 / 14 986

0,03 €

8 / 14 986

0,22 €

8 / 14 986

1,49 €

8 / 14 986

0,05 €

8 / 14 986

2,06 €

8 / 14 986

0,02 €

8 / 14 986

0,41 €

8 / 14 986

0,00 €

8 / 14 986

0,41 €

8 / 14 986

0,04 €

8 / 14 986

1,22 €

8 / 14 986

0,99 €

8 / 14 986

0,01 €

8 / 14 986

0,11 €

8 / 14 986

4,42 €

8 / 14 986

2,20 €

8 / 14 986

3,19 €

8 / 14 986

0,29 €

8 / 14 986

1,08 €

8 / 14 986

0,16 €

8 / 14 986

0,17 €

8 / 14 986

1,92 €

8 / 14 986

1,40 €

8 / 14 986

0,39 €

8 / 14 986

0,02 €

8 / 14 986

0,17 €

8 / 14 986

0,05 €

8 / 14 986

0,10 €

8 / 14 986

0,16 €

8 / 14 986

0,72 €

8 / 14 986

0,68 €

8 / 14 986

0,07 €

8 / 14 986

0,59 €

8 / 14 986

0,39 €

8 / 14 986

0,11 €

Trvalé
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K027308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam o neúspešnej dražbe:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD,
konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, úpadcu:
Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6, narodená 12.04.1969, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Nitra, č. k.: 31K/19/2016, týmto oznamuje že prvé kolo dražby zo dňa 25.11.2016, zverejnené v OV č.213/2016
bolo neúspešné.
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K027309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Široké 651, 082 37 Široké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 476 838
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/58/2013 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/58/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom 082 37
Široké 651, IČO: 36 476 838, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese Okružná 18, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 12:00 hod. alebo
od 13:00 hod. do 16:00 hod. po telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 02/5020 2911
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., dňa 28.11.2016

K027310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Belvončík - NIKA DESIGN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienica 606, 083 01 Drienica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 531 913
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/84/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/84/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Ing. Vladimír Belvončík - NIKA DESIGN, s
miestom podnikania 083 01 Drienica 606, IČO: 37 531 913 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Okružná 18, 058 01 Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 hod. do 12:00 hod. alebo od 13:00 hod. do 16:00 hod. po telefonickom dohovore so správcom na tel. č.
02/5020 2911.
V Poprade, dňa 28.11.2016

K027311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: “BAP“ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geologická 21, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 347 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribisova 31 3033/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2015 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk archivácie
správca úpadcu “BAP“ spol. s r.o., so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava IČO: 31 347 304, zapísanej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca úpadcu “BAP“ spol. s r.o., so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava IČO: 31 347 304, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „Dlžník“) žiada o predloženie ponúk na archiváciu
účtovných dokumentov a to:
·
·

rozsah dokumentov formátu A4 200 cm, doba archivácie 10 rokov
rozsah dokumentov formátu A4 100 cm, doba archivácie 30 rokov.

Správca žiada o predloženie ponúk e-mailom, alebo poštou na sídlo kancelárie správcu.
Výťaz ponukového konania bude kontaktovaný správcom za účelom uzatvorenia zmluvy. Termín na predkladanie
ponúk je 10 dní od zverejnenia oznámenia v OV. Ponuky je potrebné adresovať na adresu správcu: Mgr. Ing.
Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava.

K027312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Závodský Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakobyho 1680/11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K/57/2012- S 909 -137
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2012
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
1. Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 3.01. 2013, sp. zn.: 31K/57/ 2012, zverejneným
v Obchodnom vestníku z 10.01.2013,( číslo 7/ 2013) bol vyhlásený na majetok úpadcu: Viliam Závodský,
nar. 11.01.1969, trvale bytom: Jakobyho č. 1680/11, 040 01 Košice, konkurz. Týmto uznesením bola moja
osoba ustanovená do funkcie správcu. V súlade s ustanovením §73 ods.5 ZKR správca počas celého
konkurzného konania zabezpečoval zisťovanie, zabezpečenie a spísanie majetku, patriaceho úpadcovi.
Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
Išlo o tento majetok:
a) Preddavok zložený úpadcom – hotovostné peňažné prostriedky vo výške 1.659,70 EUR (viď príloha –
uznesenie OS Košice I., 31K/57/2012- 90)
b) Peňažná pohľadávka v celkovej výške 1.374,28 EUR( dlžník : C.L.P., s.r.o., Alejová 2, Košice, IČO:
35 570 613, medzičasom vymazaný z Obchodného registra).
c) Peňažná pohľadávka v celkovej výške 370,20 EUR(dlžník : Restaurant 8 coffee s.r.o., Werferova 2, 040
11 Košice, IČO: 44 606 044 ). Dlžná suma na nevyplatenej mzde bola vyplatená priamo úpadcovi.
d) Peňažná pohľadávka vo výške 1 EUR ( dlžník : AEROCLUB s.r.o., Pri starom letisku, 831 07 Bratislava,
IČO: 35 830 816nevymožiteľná pohľadávka vylúčená z konkurznej podstaty).
V konkurznom konaní si uplatnili svoje pohľadávky 3 nezabezpečení veritelia súhrnnou sumou 15.986,05
EUR.Dňa 3.04. 2013 sa v kancelárii správcu uskutočnila 1.schôdza veriteľov. Za zástupcu veriteľov bola
zvolená na tejto schôdzi Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
2. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty činí 3.760,40 EUR.
Špecifikácia výťažku zo speňaženia je predmetom prílohy tohto návrhu.
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3. Pohľadávky proti podstate vyčísľuje správca na sumu 1.721,95 EUR.
Suma pohľadávok proti podstate zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené s vedením
konkurzného konania až do predpokladaného ukončenia konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2%
z výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov ( zák. č. 71/ 1992 Zb. v znení neskorších predpisov, položka 5,
písm. „d“).
4. Odmena správcu z výťažku je vyčíslená podľa ustanovenia §20 ods.4 vyhlášky MS SR č.665/2005 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR. Správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto sa v zmysle §10
citovanej vyhlášky jeho odmena zvyšuje o sumu DPH.
5. R o z v r h
Návrh rozdelenia konečného rozvrhu výťažku nezabezpečeným veriteľom:
a) Aktíva všeobecnej podstaty spolu: 3.760,40 EUR
b) Pohľadávky proti podstate spolu:

1.721,95 EUR

c) Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 2.038,45 EUR
V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 12,75143% z prihlásenej zistenej sumy.
Špecializácia uspokojenia jednotlivých veriteľov :
-ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO : 36 854 140
zistená suma prihlásených pohľadávok : 1.605,14 EUR
uspokojenie z výťažku : 204,68 EUR
-Mgr. Monika Dunčáková, Štúrova 20, 040 01 Košice,
zistená suma prihlásených pohľadávok : 9.860,00 EUR
uspokojenie z výťažku : 1.257,29 EUR
-Slovenská sporiteľňa, a. s, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
zistená suma prihlásených pohľadávok : 4.520,91 EUR
uspokojenie z výťažku:

576,48 EUR

Poučenie správcu :
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu v Obchodnom vestníku doručil tento návrh zástupcovi veriteľov. V zmysle §101 ZKR určuje správca
zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu lehotu 15 dní, ktorá začína plynúť deň po zverejnení návrhu konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku. Ak zástupca veriteľov
rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu na schválenie súdu, ktorý
o jeho schválení rozhodne alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

Závodský Viliam, nar. 11.01. 1969, bytom: Jakobyho 1680/11, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 13, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/56/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/56/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniela Tarhajová, správca úpadcu: Zdenko Kováč, nar. 10. 8. 1961, trv. bytom: Sputniková 13, 040 12
Košice týmto oznamuje, že číslo účtu, na ktorý možno vložiť kauciu vo výške 350,- € (s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol) pri popretí pohľadávky veriteľom je: SK61 0200 0000 0037 5456
7955, vedený vo VÚB, a.s., pob. Košice.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
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K027314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/40/2016 S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
1. Iná majetková hodnota
Finančná hotovosť vo výške 1.676,92 €

JUDr. Porubčin - správca

K027315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klára Doležálková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápoveď 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp
Sídlo správcu:
Farská 33/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S 1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

Č.súp.
Názov súpisovej zlož. majetku :
zložky

Výrobné číslo:

Počet:

Súp. hod.

Miesto ulož.:

Špecif.

Pozn.:

1

100,00

Bratisl.

El.spot.

použ.

1

230,00

Bratisl.

El.spot.

použ.

3/.

Notebook YSVD005675

4/.

TV zn. Technika

5/.

Školský atlas svetových dejín

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

6/.

Posledné záhady sveta

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

7/.

Guliverové cesty

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

8/.

Biblia pre deti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

9/.

Slovenské rozprávky

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

10/.

Revorvery a pištole

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

7258354100146
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11/.

Kustrovaná encyklopédia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

12/.

Atlas sveta

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

13/.

1000 rád a nápadov pre zahradkárov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

14/.

Minútové variácie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

15/.

Krby

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

16/.

Veľké tajomstvá minulosti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

17/.

Jack Kerovac - na ceste

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

18/.

V.Líška - UFO - Návraty bohú

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

19/.

Blízke setkaní čtvrtého veku - UFO

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

20/.

Úžasná krajina - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

21/.

Volanie na mliečnej dráhe - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

22/.

Daniken - Stratégia bohov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

23/.

Daniken - Boli bohovia na zemi

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

24/.

Daniken - Posolstvo z vesmíru

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

25/.

Daniken - Po stopách jedného fenoménu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

26/.

Dumas - Gróf Montechristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

27/.

Tendriakov - zatmenie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

28/.

Život pochádzi ze života

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

29/.

Jókai - Úbohí boháči

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

30/.

Kukučín - Dom v stráni

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

31/.

Najlepšie svetové čítanie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

32/.

BROWN - Digitálna pevnosť

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

33/.

Proč sou úspešný lidé úspešní

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

34/.

Van Gulik - Prípad čínskeho zlata

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

35/.

Bester - Zničený muž - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

36/.

Angličtina

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

37/.

Deti vesmírnej noci - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

38/.

Daley - Nebezpečná hra

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

39/.

Staviarsky - Záchytka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

40/.

Castová - Prenasledovaná

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

41/.

Balko - Kvety zo záhrady almovej

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

42/.

Brown - Peklo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

43/.

Verne - 20 000 míl pod morom

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

44/.

Fowles - Milenka franc. poručíka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

45/.

Messe - Peter Camenzino

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

46/.

Pán prsteňov 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

47/.

Pán prsteňov 2

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

48/.

Pán prsteňov 3

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

49/.

Základy MARX.-LENINSKEJ Filozofie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

50/.

Lucas - Hviezdne vojny

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

51/.

Dumas - Joseph Balsamo 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

52/.

Daniken - Späť ku hviezdam

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

53/.

Daniken - Záhady starej európy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

54/.

Objavenie nových svetov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

55/.

Dumas - Joseph Balsamo 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

56/.

Harry Potter 5

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

57/.

Harry Potter 6

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

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

43

Obchodný vestník 231/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.12.2016

58/.

Nemere - Vesmírny bič - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

59/.

Strugackov - STALKEr

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

60/.

Sibyla

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

61/.

Heler - Portrét starého umelca

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

62/.

Martínek - Kto byl kdo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

63/.

Matrin - Mexická vlna

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

64/.

Správy z neznámich zemí - SCIFI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

65/.

Fiebag - Útok nebo sblížení

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

66/.

BUTLLAR - Prichádzajú z cudzích hviezd

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

67/.

BUTLLAR - Strážcovia raja

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

68/.

Shaw - Planéta exilu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

69/.

Solženicyn - Jeden deň

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

70/.

Matrin - Láska je chyba v programe

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

71/.

Krempašský - Metamorfózy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

72/.

Korček - Encyklopédia - Futbal

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

73/.

13 x SCI FI

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

74/.

Paele - Sila pozitívneho myslenia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

75/.

Butllar - Časový skok

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

76/.

UFO - Kontakty - Už sú tu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

77/.

Rok v záhrade

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

78/.

Queen - Záhada Chirurgovej topánky

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

79/.

Tarzan z rodu opíc

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

80/.

Tarzanov návrat

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

81/.

Wernic - Šerif z Fort Bentonu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

82/.

May - old SuperHand 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

83/.

May - old SuperHand 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

84/.

May - Winnetou 1

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

85/.

Cooper - Červený pirát

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

86/.

Doyle - Hrdinstvá Brigadiera

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

87/.

May - Winnetou 3

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

88/.

Fobsyth - Šakal

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

89/.

K.May - Syn lovca medveďov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

90/.

DICK - Temný obraz

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

91/.

Buttlar - Dračie cesty

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

92/.

Daniken - Prorok minulosti

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

93/.

Daniken - Spomienky na budúcnosť

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

94/.

Daniken - Dôkazy

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

95/.

Ako žiť bohatší život

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

96/.

Prostor - Narodili sme sa bohatí

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

97/.

Byrne - Zázrak

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

98/.

Ňižňanský - Lásky Žofie Bosniakovej

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

99/.

Verne - 2.roky prázdnin

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

100/.

Krejčí - Válka

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

101/.

Dumas - Gróf Monte Cristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

102/.

Murdochová - Čierny princ

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

103/.

Kazantzakis - Kristus znova ukrižovaný

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

104/.

Castonová - Pokúšaná

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

105/.

Super Škola

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.
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106/.

Derdúl - Spoveď hrobára 2

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

107/.

Česká - Zahraničná politika

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

108/.

Burroughs - Feťák

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

109/.

Kerovac - Dharmoví tulácia

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

110/.

Forbes - Úspech

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

111/.

Huxley - Brány vnímaní

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

112/.

Beckett - Čekání na Godona

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

113/.

Hakim - Tajemství pyramid

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

114/.

Ručka - Zaujímavé elekt.konštrukcie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

115/.

Naša príroda

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

116/.

Matrin - Pouličný denník

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

117/.

Lenčo - Socha z Venuše

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

118/.

Golon - Angelika v pokušení 8

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

119/.

Traven - Česači bavlny

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

120/.

Fery - Slnkom plné srdce

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

121/.

Simenon - Maigrednovo rozprávanie

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

122/.

Chalafjan - Ešte rok

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

123/.

Waltari - Egypťan Sinuhe

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

124/.

Orel - Rozruch na onkológii

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

125/.

Hilton - Sušené kvety

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

126/.

Planéta tajuplných svetov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

127/.

Ako si dať rady

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

128/.

Čarovné svety

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

129/.

Svet 90-minút

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

130/.

Riešenie problémom s PC

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

131/.

Grosshan - Život a osud

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

132/.

Hugo - Chrám matky božej v Paríži

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

133/.

Dumas - Gróf Monte Cristo

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

134/.

Literatúra pre Gymnáziá

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

135/.

Rajec - Po stopách konfliktov

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

136/.

Procházka - 40 prípadov Majora Zemana

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

137/.

Stalker

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

138/.

Gallegos - Doňa Barbora

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

139/.

Buttlar - Mimozemšťania z Roswellu

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

140/.

Dupal - Kniha o marihuane

1

2,00

Bratisl.

Kniha

použ.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý pri splnení všetkých správcom stanovených
podmienok ponúkne za odkúpenie najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku.
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku zaradeného do všeobecnej podstaty musí byť v súlade so stanovenými
podmienkami doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením: 32K/3/2016 – NEOTVÁRAŤ
(Verejné ponukové kolo).
Všeobecné podmienky účasti:
Záujemca si musí u správcu vyžiadať podklady o majetku podľa špecifikácie a uhradiť poplatok za účelne
vynaložené náklady vo výške 3,00 Eur a to najneskôr 5 dní pred otváraním obálok. Záujemca spolu s ponukou musí
predložiť: v prípade právnických osôb originál resp. overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra SR nie starší
ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp.
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ako 3 mesiace, u fyzických osôb úradne overená fotokópia občianskeho preukazu nie starší ako 3 mesiace (príp.
tieto listiny porovná správca s originálom). Záväzná ponuka musí byť v slovenskom jazyku, podpísaná, datovaná
spolu s potvrdením o zložení zálohy, v ponuke musí byť uvedené: názov položky a ponúkaná cena. Zaslaním
ponuky správcovi musí na konkurzný účet
správcu vedený v UniCredit Bank, a.s.,
č.ú.:
SK8611110000001058836403 aj uhradená záloha vo výške najmenej 50% ponúkanej sumy. Záloha musí byť
pripísaná na účet správcu najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom dôjde k otváraniu obálok, inak sa na
ponuku neprihliada. Neúspešným záujemcov SKP nebude písomne oznamovať výsledok verejného ponukového
kola. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy bude vyzvaný len úspešný záujemca. Správca si vyhradzuje oprávnenie
odmietnuť neprimerane nízku cenovú ponuku. SKP požiada zástupcu veriteľov na odsúhlasenie predaja. V prípade
neuzavretia kúpnej zmluvy medzi správcom a záujemcom bude záloha záujemcovi do 3 dní vrátená, ak záujemca
bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom zmluvu, alebo neuhradí odplatu v
termíne, je správca oprávnený osloviť ďalšieho záujemcu. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinný zasielať alebo
osobne doručiť počas stránkových hodín na adresu správcu majetku úpadcu: JUDr. Róbert HIPP, správca, Farská
33.,/I.p., 949 01 Nitra a to najneskôr do 16.12.2016 najneskôr do 12,00 hod., na ponuku doručenú po tomto čase sa
nebude prihliadať. Otváranie obálok sa uskutoční dňa: 19.12.2016 o 15,00 hod., v sídle správcu na adrese: Farská
33./I.p, 949 01 Nitra. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť len záujemca, ktorý zaslal ponuku. SKP zverejní oznam
o z priebehu otvárania obálok v OV. SKP má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku a taktiež odmietnuť všetky
predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
JUDr. Róbert HIPP- SKP

K027316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Brenner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 13, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/24/2016 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/24/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť KONRES k.s., správca majetku úpadcu Zdenko Brenner, nar.: 21.04.1980, bytom Magurská 13, 040 01
Košice, týmto oznamuje veriteľom, že v súlade s ust. § 34 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13. januára 2017 o 10:30 hod.,
v sídle kancelárie správcu: Hviezdoslavova 6 v Košiciach.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia, otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne, záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra
použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace a doklad totožnosti. Splnomocnení zástupcovia veriteľov
predložia splnomocnenie na konanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
KONRES k.s., Mgr. Richard Petrov, komplementár
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K027317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07
Bratislava, občan SR, týmto podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis všeobecnej podstaty
nasledovne:
1. iná majetková hodnota: vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 487,16
€, súpisová hodnota 487,16 €,
2. iná majetková hodnota: peňažná hotovosť v sume 1.660 €, súpisová hodnota 1.660 €
JUDr. Oľga Kontšeková, správca

K027318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07
Bratislava, občan SR, týmto podľa ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem súpis oddelenej podstaty veriteľa
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava.
Názov zabezpečeného veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava - zabezpečenie vzniklo na základe
Rozhodnutia Daňového úradu Banská Bystrica o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.
9600503/5/1640461/2013/Pek zo dňa 29.04.2013, právoplatné dňa 10.06.2013,
nasledovne:
Súp.
druh
č.|
1.

Súpisová
hodnota

opis

Nehnuteľná vec vo vlastníctve úpadcu - pozemok parc. reg. "C": parc. č. 98 o výmere 1299 m2,druh pozemku
nehnuteľná
- zastavané plochy a nádvoria, evidovaný Okresným úrad Lučenec, katastrálny odbor na LV č. 1033,okres 1000,- €
vec
Lučenec, obec Halič, kat. územie Halič, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/2

JUDr. Oľga Kontšeková, správca
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K027319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Zavadský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 16, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/33/2016 - S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/33/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca JUDr. Vladimír Kotus, úpadcu: Vladimír Zavadský, nar. 20.10.1985, bytom
Moskovská
3879/16, 071 01 Michalovce, Slovenská republika zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
19.01.2017 o 10.00 hodine v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika,
poschodie č. 2, s nasledovným programom:
1. Otvorenie 1. schôdze veriteľov,
2. Hlasovanie o výmene správcu
3. Voľba zástupcu veriteľov ,
4. Informácia o stave úpadcovho majetku,
5. Zistenie stanoviska veriteľov vo veci ďalšieho postupu
6. Záver 1. schôdze veriteľov.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K027320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirón Harahus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Repná 1498/9, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 30K/19/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Mirón Harahus, nar. 15.12.1986, Repná 1498/9, 075 01 Trebišov, Kancelária
správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu v zmysle ust. §
84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje
vyhlásenie ponukového konania na odpredaj hnuteľných vecí tvoriacich všeobecnú podstatu, ktorých súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 146/2016 zo dňa 29.07.2016.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
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1.
Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky v obálke s označením "Konkurz
30K/19/2016 PONUKA HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD.,
správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 14 dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť
iba jednu ponuku.
2.
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
3.
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
4.
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.
5.
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam.
6.
Správca je oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie ponuky podlieha schváleniu
zástupcom veriteľov, ktorý rozhodne na základe návrhu správcu.
7.
V prípade neúspešnosti I. kola ponukového konania, resp. po tom, čo nebude speňažený celý uvedený
majetok v I. kole ponukového konania, správca je oprávnený vyhlásiť II. kolo ponukového konania a v prípade
neúspešnosti II. Kola ponukového konania, resp. po tom, čo nebude speňažený celý uvedený majetok v II. kole
ponukového konania, správca je oprávnený vyhlásiť III. kolo ponukového konania.

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca

K027321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Pištek FREDDIE
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galandová 2, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 526 990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/3/2007 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/3/2007
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty:

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 673,98 Eur (20.304,30 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o. so sídlom: Sokolská 14, 811 04 Bratislava (pôvodne sídlo:
Nabelkova 4, 841 05 Bratislava), IČO: 31 332 838, zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 3529/B (ďalej
v texte aj „Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency spol. s r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare); právny dôvod
vzniku: faktúra č. 6400009 zo dňa 01.07.2006;
Súpisová hodnota majetku: 673,98 Eur;
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Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 74,58 Eur (2.246,80 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400007 zo dňa 17.03.2006;
Súpisová hodnota majetku: 74,58 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 100,48 Eur (3.027,10 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400006 zo dňa
08.03.2006;
Súpisová hodnota majetku: 100,48 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 103,21 Eur (3.109,30 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400005 zo dňa
08.03.2006;
Súpisová hodnota majetku: 103,21 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
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zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 5,14 Eur (154,70 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400001 zo dňa 10.01.2006;
Súpisová hodnota majetku: 5,14 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 103,81 Eur (3.127,40 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400001 zo dňa
31.01.2005;
Súpisová hodnota majetku: 103,81 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 227,37 Eur (6.849,60 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400008 zo dňa
12.06.2006;
Súpisová hodnota majetku: 227,37 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže
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Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 22,34 Eur (673,- SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400003 zo dňa 31.01.2006;
Súpisová hodnota majetku: 22,34 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 102,75 Eur (3.095,40 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400002 zo dňa
27.01.2006;
Súpisová hodnota majetku: 102,75 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 51,47 Eur (1.550,50 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400002 zo dňa 10.02.2005;
Súpisová hodnota majetku: 51,47 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 72,14 Eur (2.173,30 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400004 zo dňa 31.03.2005;
Súpisová hodnota majetku: 72,14 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
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ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 9,02 Eur (271,70 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400005 zo dňa 07.06.2005;
Súpisová hodnota majetku: 9,02 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 74,04 Eur (2.230,40 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400007 zo dňa 27.07.2005;
Súpisová hodnota majetku: 74,04 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 21,91 Eur (660,- SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400006 zo dňa 30.06.2005;
Súpisová hodnota majetku: 21,91 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 171,44 Eur (5.164,90 SKK); dlžník:
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Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 171,44 Eur (5.164,90 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400003 zo dňa
28.02.2005;
Súpisová hodnota majetku: 74,58 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 210,51 Eur 6.3471,80 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400008 zo dňa
31.08.2005;
Súpisová hodnota majetku: 210,51 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 7,21 Eur (217,10 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400009 zo dňa 15.09.2005;
Súpisová hodnota majetku: 7,21 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 45,62 Eur (1.374,20 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400010 zo dňa 30.09.2005;
Súpisová hodnota majetku: 45,62 Eur;
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Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 172,73 Eur (5.203,60 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400004 zo dňa
28.02.2006;
Súpisová hodnota majetku: 172,73 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty:

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 673,98 Eur (20.304,30 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o. so sídlom: Sokolská 14, 811 04 Bratislava (pôvodne sídlo:
Nabelkova 4, 841 05 Bratislava), IČO: 31 332 838, zápis v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 3529/B (ďalej
v texte aj „Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency spol. s r.o.“ v príslušnom gramatickom tvare); právny dôvod
vzniku: faktúra č. 6400009 zo dňa 01.07.2006;
Súpisová hodnota majetku: 673,98 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 74,58 Eur (2.246,80 SKK); dlžník: Slovanský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 74,58 Eur (2.246,80 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400007 zo dňa 17.03.2006;
Súpisová hodnota majetku: 74,58 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 100,48 Eur (3.027,10 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400006 zo dňa
08.03.2006;
Súpisová hodnota majetku: 100,48 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 103,21 Eur (3.109,30 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400005 zo dňa
08.03.2006;
Súpisová hodnota majetku: 103,21 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 5,14 Eur (154,70 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400001 zo dňa 10.01.2006;
Súpisová hodnota majetku: 5,14 Eur;
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Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 103,81 Eur (3.127,40 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400001 zo dňa
31.01.2005;
Súpisová hodnota majetku: 103,81 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 227,37 Eur (6.849,60 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400008 zo dňa
12.06.2006;
Súpisová hodnota majetku: 227,37 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 22,34 Eur (673,- SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400003 zo dňa 31.01.2006;
Súpisová hodnota majetku: 22,34 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže
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Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 102,75 Eur (3.095,40 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400002 zo dňa
27.01.2006;
Súpisová hodnota majetku: 102,75 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 51,47 Eur (1.550,50 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400002 zo dňa 10.02.2005;
Súpisová hodnota majetku: 51,47 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 72,14 Eur (2.173,30 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400004 zo dňa 31.03.2005;
Súpisová hodnota majetku: 72,14 Eur; Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 9,02 Eur (271,70 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400005 zo dňa 07.06.2005;
Súpisová hodnota majetku: 9,02 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
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zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 74,04 Eur (2.230,40 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400007 zo dňa 27.07.2005;
Súpisová hodnota majetku: 74,04 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 21,91 Eur (660,- SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400006 zo dňa 30.06.2005;
Súpisová hodnota majetku: 21,91 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 171,44 Eur (5.164,90 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400003 zo dňa
28.02.2005;
Súpisová hodnota majetku: 74,58 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
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súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 210,51 Eur 6.3471,80 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400008 zo dňa
31.08.2005;
Súpisová hodnota majetku: 210,51 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 7,21 Eur (217,10 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400009 zo dňa 15.09.2005;
Súpisová hodnota majetku: 7,21 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 45,62 Eur (1.374,20 SKK); dlžník: Slovanský
dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 5400010 zo dňa 30.09.2005;
Súpisová hodnota majetku: 45,62 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 172,73 Eur (5.203,60 SKK); dlžník:
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Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka – celková suma: 172,73 Eur (5.203,60 SKK); dlžník:
Slovanský dom, Sergej Chelemendik agency, spol. s r.o.; právny dôvod vzniku: faktúra č. 6400004 zo dňa
28.02.2006;
Súpisová hodnota majetku: 172,73 Eur;
Deň a dôvod vylúčenia: 29.11.2016
Dôvod vylúčenia: (i) všetky tri kolá verejnej obchodnej súťaže na odpredaj uvedenej majetkovej hodnoty úpadcu
zapísanej do oddelenej podstaty boli neúspešné, (ii) dôvodom neúspechu uvedených kôl bola absencie
akéhokoľvek záujmu zo strany tretích osôb o odkúpenia danej majetkovej hodnôt (iii) spomínaná absencia záujmu
pretrvávala aj v počas III. kola a to aj napriek skutočnosti, že III. kolo verejnej obchodnej súťaže nebolo limitované
minimálnym podaním a preto bolo možné zo strany tretích osôb predkladať ponuky s ľubovoľným návrhom kúpnej
ceny a (iv) a správcovi bol zo strany zabezpečeného veriteľa v rámci schválených podmienok verejnej obchodnej
súťaže udelený súhlas s vylúčením predmetnej majetkovej hodnoty zo súpisu oddelenej podstaty v prípade
neúspechu III. kola verejnej obchodnej súťaže

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K027322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kukuča
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1658/2, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Kyseľová
Sídlo správcu:
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016 S1778
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z I. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

Úpadca:

Peter Kukuča, nar. 25.06.1963, bytom Rovniankova 1658/2,
851 01 Bratislava

Sp. značka súdneho spisu:
Sp. značka správcovského spisu:

6K/17/2016
6K/17/2016 S1778

Miesto konania:

Laurinská 3, 811 01 Bratislava, 1. poschodie

Dátum konania:

28.11.2016

Začiatok schôdze:

11:30 hod.

Prítomní:
a. Mgr. Jana Kyseľová - správca úpadcu
b. Prítomní veritelia: podľa priloženej prezenčnej listiny
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Správca Mgr. Jana Kyseľová na základe žiadosti členov veriteľského výboru zvolala zasadnutie veriteľského výboru,
zúčastnila sa zasadnutia a zasadnutiu predsedala.

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
2. Rôzne
Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie schôdze veriteľov,
nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho zvolaním na uvedený termín a potvrdili svoju
účasť. Predsedajúci správca zároveň konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3
členovia veriteľského výboru.

K bodu 1 - Voľba predsedu veriteľského výboru
Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.
Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ:

·

Slovenská konsolidačná a.s.

Zúčastnený zástupca veriteľa súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.

Za návrh hlasovali 3 členovia výboru. Návrh bol schválený.

UZNESENIE:
Veriteľský výbor zvolil veriteľa Slovenská konsolidačná a.s. za svojho predsedu.

K bodu 2. Rôzne.

Žiadny z členov sa neprihlásil o slovo, na to správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Správca - Mgr. Jana Kyseľová informovala predsedu veriteľského výboru, že v súlade s ust. § 38 ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov je predseda veriteľského výboru povinný
vyhotoviť a podpísať zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru a odpis zápisnice je povinný doručiť
najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru súdu a správcovi.

Zápisnica skončená o 11:40 hod.
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.........................................
Slovenská konsolidačná, a.s.
Pavel Králik

K027323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Fabian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 841 822
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2016 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Vladimír Fabian, nar.: 11.6.1980, podnikajúci pod obchodným menom:
Vladimír Fabian, Nedárska 788/35, 919 25 Šúrovce, IČO: 46 841 822, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa
29.11.2016 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka doručená správcovi dňa 28.11.2016, t.j. po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty. Jedná sa o súhrnnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Intrum Justitia
Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154, a to:
- 1. Pohľadávka v celkovej výške: 2.166,89 €, z toho istina: 2.011,20 € a úrok z omeškania: 155,69 €; právny dôvod:
nesplatená pohľadávka z úveru poskytnutého úverovou zmluvou evidovanou pod č. 6069776
- 2. Pohľadávka v celkovej výške: 256,01 €, z toho istina: 158,00 €, úrok z omeškania: 48,98 € a náklady z
uplatnenia: 49,04 €; právny dôvod: nesplatená pohľadávka z úveru poskytnutého úverovou zmluvou evidovanou
pod č. 7078940.
V Trnave dňa 29.11.2016
JUDr. Alexander Floriš, správca

K027324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suja Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2016
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

KASATKIN Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu – Adrián Suja, nar. 22.10.1983, trvale bytom
Železničná 27, 990 01 Veľký Krtíš zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 16.01.2017 o 11:00 hod., ktorá sa
uskutoční v kancelárii správcu KASATKIN Recovery, k.s. na Čajakovej 13, 811 05 Bratislava.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov a otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veriteľ je povinný pri prezentácii
predložiť doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra, resp. z iného príslušného
registra alebo evidencie, všetko nie staršie ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom,
resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného
registra alebo inej príslušnej evidencie.
KASATKIN Recovery, k.s., správca

K027325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Matovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/39/2016 S 1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca úpadcu Milan Matovič, nar. 05.11.1963, bytom 919 61 Ružindol 116,
v súlade s §-om 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 27.02.2017 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti
STAVEBNEJ SPOLOČNOSTI RAVING, a.s. na adrese Vrbovská cesta 15, Piešťany.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
5. Záver
Prezentácia účastníkov bude od 09:45 hod.

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

64

Obchodný vestník 231/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.12.2016

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a výpis zo zákonom určeného registra. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Piešťanoch, dňa 29.11.2016.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, konkurzný správca

K027326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Popovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 21, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kontšeková
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Oľga Kontšeková, správca úpadcu: Štefan Popovič, nar. 06.09.1979, bytom Furdekova 21, 851 04 Bratislava,
št. občan SR,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:
3. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016 v sume 150,24 €, súpisová hodnota 150,24 €
4. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016 v sume 309,63 €, súpisová hodnota 309,63 €
5. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac august 2016 v sume 130,02 €, súpisová hodnota 130,02 €
6. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac september 2016 v sume 161,46 €, súpisová hodnota 161,46 €
7. iná majetková hodnota, zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v sume 267,84 €, súpisová hodnota 267,84 €
8. iná majetková hodnota, vrátené neoprávnene prijaté zrážky zo mzdy za mesiac apríl/máj 2016 od Exekútorského
úradu Bratislava, Mgr. Drahomír Kriváň, súdny exekútor, sp. zn. EX 1202/10 v sume 216,86 €, súpisová hodnota
216,86 €
JUDr. Oľga Kontšeková

K027327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z
29.mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to submit a claim for a foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of
Spisová značka súdneho spisu: 32K/13/2016
32K/13/2016/S1474
Sídlo správcu: Ing. Jozef Litvák, CSc., Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov

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
Invitation to submit a claim for a foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000
of29th May 2000 on insolvency proceedings
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca : Ing. Peter Uličný, narodený :
26..03.1965, trvale bytom : Kupeckého 335/63, 040 01 Košice (ďalej len„Úpadca“) oznamujem, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice, sp. zn. 32K/13/2016 zo dňa 21.11.2016, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 227/2016 zo dňa 28.11.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bol ustanovený: Ing.
Jozef Litvák, CSc., Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the Ing.
Peter Uličný, narodený : 26.03.1965, with its registered seat at : Kupeckého 335/63, 040 01 Košice,
SlovakRepublic, Resolution of the District court Košice
dated 21 .11. 2016, file no. 32K/13/2016, published in the Commercial Bulletin no. 227/2016 dated 29.11.2016 the
bankruptcy has been proclaimed over the Company and: Ing. Jozef Litvák, CSc., Dargovská 3283/17, 075 01
Trebišov Slovak Republic has been appointed as the bankruptcy trustee (the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision is considered the day
following the day of the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which has not character of a claim against the property shall be submitted by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the Trustee and must be delivered to the Trustee within the
basic registration period, i.e. within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart the creditor shall
deliver the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
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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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 the application later to the Trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to the proportional
satisfaction of the creditor shall not be affected; a creditor can be satisfied only from the gains included in the
schedule from the general property, whose aim to draft such schedule was published in the Commercial Bulletin
after the delivery of the application to the Trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If a claim is secured by a security right, also the security right must be duly and timely submitted in the form of an
application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist(§ 28 sec. 4 BRA).
Obchodný vestník 227/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his secured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy procedure, however, he has the right against the affected property for
extradition of what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be submitted
against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against
this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must have at least basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt company, c) legal
title for a claim, d) order (type) of a claim for the purpose of its satisfaction, e) total sum of the claim, f) signature
(§29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall contain the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if the claim is part of its accountancy, in which extent, or possible
reasons, why the claim is not part of the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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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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).
A creditor that does not have the residence or seat or branch in the Slovak Republic, is obliged to appoint its
representative with the residence or seat in the Slovak Republic for delivering a mail and to announce the
appointment of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
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 ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits, without any delay and after the expiration of the basic registration period, to the court, together
with his statement, the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the respective
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was submitted and which shall be submitted by the application, cannot be
corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
Obchodný vestník 227/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Obchodný vestník 227/2016 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 28.11.2016
This notice refers to the creditors that have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Trebišove, 29.11.2016
In Trebišov, on 29.11.2016

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca / bankruptcy trustee /

K027328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Peter Uličný, narodený : 26.03.1965,
trvale bytom: Kupeckého 335/63, 040 01 Košice , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania,
že do správcovského spisu 32K/13/2016 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : ul. Dargovská
3283/17 , 075 01 Trebišov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 07.00 hod do 13.00 hod..
Termín nahliadnutia do spisu si možno vopred dohodnúť na tel. čísle: 0915873432 , alebo mailom :
Jozef.litvak@gmail.com

v Trebišove, 29.11.2016

Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K027329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnano s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 15, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 540 729
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/20/2016 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/20/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
Z prvého zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca:

Agnano s.r.o., so sídlom Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 47540 729

konkurz:

vyhlásený Okresným súdom Nitra

sp. zn.:

32K/20/2016

Miesto konania

:

Dátum konania
Čas konania

Hadovská cesta 870, Komárno
:

:

28.11.2016

11:30 hod.

PRÍTOMNÍ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty
Veritelia :
·
·
·

VELANSOFT, s.r.o., IČO: 03977145, Martinská 987/3, Praha, Česká republika, v zastúpení JUDr. Slávka
Pindrochová Gatialová, advokátka a konateľka advokátskej kancelárie G&G IURISCONSULTI s.r.o. so
sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 35941413 s počtom hlasov 1 hlas
Fobosila s.r.o., IČO: 04356136, Sokola Tumy č. 1099/1, Ostrava, Česká republika v zastúpení JUDr. Martin
Dianiška, advokát so sídlom Slnečná 42, 974 04 Bratislava, IČO: 45016071 s počtom hlasov 1 hlas
PROMOMEDIA, oz, IČO: 42268460, Učiteľská 19, Bratislava, v zastúpení Ján Šmondrk, nar. 13.3.1990,
bytom Jedlíkova 558/19, 949 01 Nitra s počtom hlasov 1 hlas

Zisťuje sa, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, takže veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Program zasadnutia:

I.

Voľba predsedu veriteľského výboru:

Všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru boli so zvolaním riadne oboznámení a súhlasili s termínom
a miestom konania. Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského výboru
navrhli za predsedu : VELANSOFT, s.r.o., IČO: 03977145, Martinská 987/3, Praha, Česká republika, v zastúpení
JUDr. Slávka Pindrochová Gatialová, advokátka a konateľka advokátskej kancelárie G&G IURISCONSULTI s.r.o. so
sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 35941413 s počtom hlasov 1 hlas
Prikročilo sa k hlasovaniu:
Za hlasovali: 3 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bolo prijaté Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor zvolil veriteľa : VELANSOFT, s.r.o., IČO: 03977145, Martinská 987/3, Praha, Česká republika, v
zastúpení JUDr. Slávka Pindrochová Gatialová, advokátka a konateľka advokátskej kancelárie G&G
IURISCONSULTI s.r.o. so sídlom Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 35941413 za predsedu veriteľského
výboru“
Zástupkyňa veriteľa VELANSOFT, s.r.o., navrhla prijať uznesenie, aby mohol veriteľský výbor hlasovať aj písomne
o všetkých záležitostiach aj prostredníctvom e-mailu : sgatialova@iurisconsulti.sk zaslaného predsedovi
veriteľského výboru
Prikročilo sa k hlasovaniu:
Za hlasovali: 3 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Bolo prijaté Uznesenie č. 2:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor môže hlasovať aj písomne o všetkých záležitostiach aj prostredníctvom e-mailu :
sgatialova@iurisconsulti.sk zaslaného predsedovi veriteľského výboru“

Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov bolo ukončené o 11 45 hodine.
Zapisovateľ: JUDr. Tomáš Pintér , správca
V Komárne dňa 28.11.2016

K027330
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
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
DEVELOPMENT 1, s.r.o.,
so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 35 841 885
vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

Miesto konania: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.
Deň konania: 29.11.2016 (utorok)
Čas konania: 11.30 hod.
Zvolávateľ zasadnutia: JUDr. Alexandra Molnárová, správca

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje zástupca veriteľa svoju prítomnosť):

1. Lekáreň MARTIN, s.r.o.
2. Lekareň TERNO, s.r.o.
3. Lekáreň Krásno, s.r.o.

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

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Voľba predsedu veriteľského výboru,
3. Záver.
1.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa
ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania
schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca oboznámil
prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.
2.

Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu
veriteľského výboru člena veriteľského výboru - spoločnosť Lekáreň MARTIN, s.r.o.
Hlasovanie: proti: nikto, Za: 3, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru –
spoločnosť Lekáreň MARTIN, s.r.o. .
3.

Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od
zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu
a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie
bolo ukončené o 11.40 hod.

V Bratislave dňa 29.11.2016

................................................................
Predseda veriteľského výboru

................................................................
JUDr. Alexandra Molnárová
správca úpadcu
DEVELOPMENT 1, s.r.o.
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K027331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FUSTA s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 68, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 604 933
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský, MBA
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/41/2015 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/41/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie štvrtého kola ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Marek Radačovský, správca majetku úpadcu FUSTA s.r.o. v konkurze so sídlom Popradská 68, 040 11
Košice, IČO: 36 604 933 týmto vyhlasuje štvrté kolo verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku – súboru nehnuteľností patriacich obchodnej spoločnosti TOFÉ, spol. s.r.o., so sídlom
Špitálska 6, Prešov, IČO: 36 606 774, ktoré boli zapísané do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., ktorý bol zverejnený v OV č. 148/2016 dňa 02.08.2016. Nakoľko
ide o súbor majetku, nie je možné jednotlivé nehnuteľnosti kúpiť samostatne, ale iba všetky ponúkané nehnuteľnosti
spolu.
Správca vyhlasuje štvrté kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovných nehnuteľností zapísaných na
LV č. 3648 pre okres Levoča, obec Levoča, k.ú. Levoča, a to:
•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/1, zastavané plochy a nádvoria, 3.956 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/2, zastavané plochy a nádvoria, 611 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/3, zastavané plochy a nádvoria, 816 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/4, zastavané plochy a nádvoria, 824 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/12, zastavané plochy a nádvoria, 438 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/23, zastavané plochy a nádvoria, 19 m2

•

pozemok, parcela registra C, parcelné číslo 5374/31, zastavané plochy a nádvoria, 21 m2

•

stavba súpisné číslo 1666, autosalón postavený na parcele číslo 5374/2

•

stavba súpisné číslo 1841, autoopravovňa postavená na parcele číslo 5374/3

•

stavba súpisné číslo 1843, sklad a brusiareň postavená na parcele číslo 5374/4

•

stavba bez súpisného čísla, plynová kotolňa postavená na parcele číslo 5374/23

Podmienky ponukového konania:
Lehota na predkladanie záväzných ponúk: záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr dňa
21.12.2016
Náležitosti záväzných ponúk: záujemcovia o kúpu majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, môžu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náležitosti záväzných ponúk: záujemcovia o kúpu majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, môžu
doručovať svoje záväzné ponuky na kúpu týchto nehnuteľností len v písomnej forme s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu a to do kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, správcu so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice.
Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „PONUKOVÉ KONANIE FUSTA, NEOTVÁRAŤ,“ alebo obdobným
zreteľným nápisom s rovnakým obsahom, aby bolo zrejmé, že ide o záväzné ponuky do uvedeného ponukového
konania, a obálky majú byť otvorené až neskôr.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a podpísaná. Záväzná ponuka
musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej osoby musí byť
podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však plnomocenstvo s úradne
osvedčeným podpisom splnomocniteľa musí byť prílohou záväznej ponuky. Z ponuky musí vyplývať záujem
záujemcu o kúpu ponúkaného majetku a súčasne v nej musí byť uvedená ponúkaná kúpna cena.
Minimálna cena a zábezpeka: ponúkaná cena v štvrtom kole ponukového konania musí byť najmenej 249.900,- €. V
lehote na predkladanie ponúk musí záujemca súčasne zložiť na konkurzný účet správcu najmenej 15 % ním
ponúkanej kúpnej ceny ako zábezpeku. V prípade, že záujemca zábezpeku v stanovenej lehote nezloží, na jeho
ponuku sa neprihliada. Ak tak určí zabezpečený veriteľ, na záväzné ponuky nespĺňajúce predpísané náležitosti sa
neprihliada.
Číslo bankového účtu, na ktorý je potrebné zložiť zábezpeku: IBAN: SK65 1100 0000 0029 4702 3458, Tatra banka,
a.s.
Ohliadka majetku: Správca po individuálnej dohode so záujemcami uskutoční minimálne dve ohliadky majetku, ktorý
je predmetom verejného ponukového konania, ak o tieto ohliadky bude záujem. Za účelom ohliadky kontaktujte
kanceláriu správcu e-mailom na adrese office@radacovsky.sk alebo telefonicky na čísle 055 7296 116.
Záväznou ponukou doručenou správcovi je záujemca viazaný a v prípade, že bude správcom vyzvaný na uzavretie
kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, je povinný túto kúpnu zmluvu uzavrieť, pričom
kúpnou cenou bude suma ponúknutá záujemcom.
Po udelení súhlasu zabezpečeného veriteľa bude úspešný záujemca – víťaz ponukového konania vyzvaný, aby v
lehote 15 dní uzavrel kúpnu zmluvu, ktorou odkúpi nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ponukového konania. V
prípade, že k uzavretiu kúpnej zmluvy v stanovenej lehote nedôjde z dôvodu na strane záujemcu, záujemca pôvodný víťaz ponukového konania stráca právo na uzavretie kúpnej zmluvy, ak tak určí zabezpečený veriteľ, a
zložená zábezpeka (najmenej 15 % ponúkanej kúpnej ceny) prepadá v prospech oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa. V takomto prípade zabezpečený veriteľ rozhodne, či sa ponukové konanie považuje za
neúspešné a súčasne udelí nový záväzný pokyn, alebo rozhodne o ďalšom víťazovi ponukového konania.
Kupujúcim môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba spĺňajúca podmienky na kúpu nehnuteľností podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy: kúpna cena bude určená ako cena
ponúknutá záujemcom, najmenej však 249.900,- €, kúpna cena bude uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy na
účet určený správcom, náklady súvisiace s osvedčením podpisov, správne poplatky a iné náklady súvisiace s
prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
Zabezpečený veriteľ VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo správca so súhlasom zabezpečeného
veriteľa si vyhradzujú právo na odmietnutie akejkoľvek záväznej ponuky, ktorá bude v rámci ponukového konania
doručená, vrátane ponuky s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou a to aj bez potreby odôvodnenia. V prípade
odmietnutia všetkých ponúk bude štvrté kolo ponukového konania vyhodnotené ako neúspešné.

V Košiciach, dňa 29.11.2016
JUDr. Marek Radačovský, správca
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K027332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci:

Číslo
položky

Popis

Počet Výrobné
ks
číslo

1

Traktor
kolesový
poľnohospodársky
zn. 1
ZETOR

39883

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota v €

DS164AA

1981

neznámy

1/1

200,00 €

Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K027333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 30, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/40/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/40/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949
01 Nitra, číslo zabezpečených pohľadávok v zozname pohľadávok : 9 - 23
Stavby:
Popis

Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel

Opravárenská dielňa, prevádzková
SR Trávnik Trávnik 437 97/7 1/2
hala

Ulica

Súpisné
číslo

Trávnik 38

Súpisová
hodnota
75 000,00 €

Byty:

Orientačné

Podiel
spoločných
častiach
spoločných
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Orientačné
spoločných
Súpisné
Číslo
Súpisová
číslo
zariadeniach a
číslo
poschodia
hodnota
vchodu
zastavanom
pozemku,
na
ktorom budova
stojí
15 746,58
Rákocziho 228
5
2
7001/442000
€

Katastrálne Číslo Parcelné Spoluvlastnícky
Ulica
územie
LV číslo
podiel úpadcu

Byt č.
SR Komárno Komárno
6

6974 690

1/2

Pozemky:
Výmera
m2

Druh
Zastavané
nádvoria

plochy

a

v

765

Štát obec

Katastrálne
územie

SR Komárno Komárno

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

8516

690

½ z 7001/442000

podiel Súpisová
hodnota
253,42 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K027334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTO V, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 625 914
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, správca
úpadcu AUTO V, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom A. Jiráska 4974, 984 01 Lučenec, IČO: 36 625 914 vyhlasuje v
súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu druhé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu - odplatné postúpenie súboru peňažných pohľadávok zapísaného do súpisu oddelenej podstaty,
zabezpečeného veriteľa Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, súpis ktorej bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 239/2015 dňa 14.12.2015 (K027018), a to:
Meno a priezvisko/ názov Dlžník
dlžníka
číslo

-

ulica, Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

- Dlžník
Štát

- Dlžník
IČO

Adriana Bertová

Tkáčska 9

Lučenec

984 01

SR

Jozef Plavucha

Ožďany 464

Ožďany

980 11

SR

KRKA SLOVENSKO s.r.o.

Mlynské nivy 45

Bratislava

821 09

SR

43888879

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/a

Bratislava

821 04

SR

35890487

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/a

Bratislava

821 04

SR

35890487

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/a

Bratislava

821 04

SR

35890487

Lucky-Market, s.r.o.

Svetlá 1

Bratislava

811 02

SR

36043915

MK - DS servis, s.r.o.,

A.H.
292/3

Veľký Krtíš

990 01

SR

36052876

Drevo DM, s.r.o.

Š. Moyzesa 299/3 Halič

985 11

SR

36389625

Jozef Mitter

Záhradná 175/12

Hrachovo

980 52

SR

Jozef Mitter

Záhradná 175/12

Hrachovo

980 52

SR

MUDr. Mahmoud Zaher

Ul. L. Mocsáryho
Lučenec
25

984 01

SR

Škultétyho

-

Suma v €

Právny
vzniku

1 753,42 Faktúra
€
32110049
Faktúra
195,56 €
32150066
Faktúra
29,81 €
35150006
Faktúra
30,00 €
32150155
Faktúra
504,04 €
32150156
Faktúra
7,99 €
32150129
Faktúra
304,80 €
32120104
Faktúra
50,00 €
32140185
Faktúra
219,41 €
32120184
Faktúra
308,69 €
32130159
Faktúra
198,56 €
32140207
Faktúra
689,64 €
32130178
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(ďalej len „Pohľadávky“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie
správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – AUTO V – POHĽADÁVKY - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod..
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď
boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne
odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané
ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná. Ponuka
musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu
kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca zložiť na konkurzný účet
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0000 5935 0830, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na
úhradu odplaty za postúpenie vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej odplaty za postúpenie. 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 spolu s uvedením „zábezpeka POHĽADÁVKY“.
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.
Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam disponuje obmedzeným rozsahom príslušných
dokladov a informácií, keď vo väčšine disponuje len faktúrami. Správca nedisponuje informáciami o platobnej
schopnosti dlžníkov uvedených Pohľadávok, pričom podľa informácii správcu tieto nie sú ani predmetom žiadneho
súdneho konania. Pohľadávky nie sú v súčasnosti vymáhané v exekučnom konaní. Správca záujemcov ďalej
upozorňuje, že za podmienky, kedy sa po postúpení Pohľadávok preukáže, že Pohľadávky, alebo ich časť v čase
postúpenia neexistujú, prípadne postúpené Pohľadávky sú v inej výške, nemá táto skutočnosť za následok vznik
práva záujemcu na vrátenie časti odplaty ani iného práva záujemcu vo vzťahu k správcovi alebo úpadcovi (napr. na
náhradu škody), nakoľko záujemcom navrhovaná odplata za postúpenie Pohľadávok je fixná pre celý súbor
Pohľadávok. Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak: a) sa postupník nestane namiesto úpadcu
veriteľom Pohľadávok; b) dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi
(postupníkovi); c) postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči úpadcovi.
Správca neručí za kvalitu postupovaných Pohľadávok, ani za ich vymožiteľnosť.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo
/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra pri právnických osobách a
živnostenského registra pri fyzických osobách podnikateľoch (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická
osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Pohľadávok,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje), že
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa tohto oznámenia so
správcom neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok alebo v lehote podľa tohto ponukového konania
neuhradí odplatu za postúpenie pohľadávok, čím poruší podmienky tohto ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou (daný návrh záujemcu
nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania). Návrh dohody o zmluvnej pokute
zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk
7. návrh odplaty za postúpenie Pohľadávok v EUR s DPH (úpadca je registrovaným platiteľom pre DPH, keď
odplata za postúpenie Pohľadávok bude tvorená aj príslušnou DPH),
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
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11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata
za postúpenie Pohľadávok. Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako
nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávok s víťazom ponukového
konania, ktorého ponuku súčasne ako víťaznú odsúhlasí aj príslušný orgán. Záujemcom uhradená zábezpeka sa v
danom prípade započíta na čiastočnú úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok. Lehota splatnosti odplaty je v deň
podpisu zmluvy o postúpení Pohľadávok. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od
kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
LawService Recovery, k.s., správca

K027335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Major
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 5876/17E, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/13/2016 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Róbert Major, dát. nar.: 25.07.1957,
bytom 940 01 Nové Zámky, Andovská 5876/17E, o novú súpisovú zložku majetku:
Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z príjmu za obdobie: 09/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 515,72 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku za obdobie: 10/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 158,72 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z príjmu za obdobie: 10/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 515,74 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: INA_MAJETKOVA_HODNOTA
Popis: v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou - zrážka z výsluhového dôchodku za obdobie: 11/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 158,72 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 29.11.2016

Mgr. Roman Nagy, správca
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K027336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Lalinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskova 1231/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Lalinský, nar. 19.06.1985, bytom: Kraskova
1231/10, 018 41 Dubnica nas Váhom, v konkurznom konaní vedenom na Okresného súdu Trenčín pod sp.zn.
38K/15/2016, v zmysle § 28 ods. 3, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
zabezpečenej pohľadávky veriteľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu súp. č. 17, Sady Cyrila a
Metoda, SNP, P.O. Hviezdoslava 17, Nová Dubnica v zast.: Vladimír Bažák - správca domu, IČO: 34530819,
Trenčianska 724/48, Nová Dubnica. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Neuhradenie zálohových platieb za
nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 2327, k.ú. Nová Dubnica podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a Zmluvy o výkone
správy, Nedoplatok za dodané služby, rok 2015, Vyúčtovanie za rok 2015 zo dňa 14.05.2016, Zúčtovanie
pohľadávky ku dňu 03.05.2016, Nedoplatok z mesačných zálohových predpisov od 1.1.2016 – 3.5.2016. Celková
prihlásená suma: spolu vo výške 1.005,15 €, poradie: Iná pohľadávka, zabezpečená záložným právom, bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 4, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nezabezpečená pohľadávka.

Mgr. Marek Piršel - správca

K027337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sarvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 493/16, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

V zmysle § 96 ods. 2 ZKR ako správca úpadcu úpadcu Marian Sarvaš nar.30.03.1976,Veterná 493/16,931 01
Šamorín , oznamujem zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate. Ako správca v tomto konaní
zároveň oznamujem zámer zostaviť rozvrh výťažku s oddelenej podstaty. V zmysle ustanovenia § 96 ods 3 ZKR
zástupca veriteľov 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 .
Ing. Dagmar Macháčková ,správca úpadcu
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K027338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sarvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 493/16, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing . Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Ing.Dagmar Macháčková, správca úpadcu úpadcu Marian Sarvaš nar.30.03.1976,Veterná 493/16,931 01
Šamorín, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh zo
všeobecnej podstaty. Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a samotných
veriteľov pohľadávok proti podstate k dispozícií v kancelárií správcu
V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
upovedomuje dotknuté osoby, že majú právo v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a podať námietku. Námietka poradia pohľadávky proti
všeobecnej podstate musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.

K027339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Sarvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 493/16, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/31/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/31/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing.Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie Jarmočná 3, 920 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu
Marian Sarvaš , Veterná 493/16, Šamorín,v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn.
36K/31/2015, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto mení súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu
a pre odstránenie pochybností týmto zverejňuje úplný súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Marian Sarvaš
,ktorý v plnej miere ruší a nahrádza doteraz uverejnené súpisy majetku všeobecnej podstaty.
Do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu bol zapísaný nasledovný majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 76
ZKR a § 38 písm. h) vyhl. č. 665/2005 Z. z.
Číslo súp.
Názov
Zložky

Popis

Mena Deň zápisu

1

Nevyplatená časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu

EUR

Okresný súd Trnava, Hlavná 49, Trnava

8.1.2015 663,88

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

81

Súpisová
hodnota v €

Obchodný vestník 231/2016

2

Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809

3

Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809

4
5
6
7
8
9
10

Konkurzy a reštrukturalizácie
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac Január
2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac Február
2016
Prevod zostatku z účtu IBAN:
SK5975000000004020900311 v ČSOB

Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809
Sberbank Slovensko,a.s.
č.ú.4370032809

úroky na účte za mesiac marec 2016

Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809
Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809
Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809
Sberbank Slovensko ,a.s.
č.ú.4370032809
Sberbank Slovensko, a.s.IBAN:
SK5231000000001000162557

11

Sberbank Slovensko, a.s.IBAN:
SK5231000000001000162557

12

Sberbank Slovensko, a.s.IBAN:
SK5231000000001000162557

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac Marec
2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac Apríl 2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac máj 2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac jún2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac júl 2016
Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac august
2016

Deň vydania: 02.12.2016

EUR 29.2.2016 555,88

EUR 23.3.2016 555,88
EUR 1.4.2016

24,10

EUR 1.4.2016

0,01

EUR 19.4.2016 555,88
EUR 23.5.2016 555,88
EUR 30.6.2016 555,88
EUR 26.7.2016 555,88
EUR 13.9.2016 555,88
EUR 13.9.2016 555,88

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac september EUR 28.10.2016 555,88
2016

K027340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L E H O R, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 16, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 754 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizácii
sp. zn. 6R/1/2016
Dlžník:

L E H O R, spol. s r.o.
sídlo: Lietavská 16, 851 06 Bratislava
IČO: 35 754 524

dátum konania:

23.11.2016

miesto konania:

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o., Štefánikova 8, Bratislava

čas konania:

10,00 hod.

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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Prítomní:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.12.2016

Sberbank Slovensko, a.s., predseda veriteľského výboru
UniCredit Leasing Slovakia, a.s., člen veriteľského výboru
ČSOB Leasing, a.s., člen veriteľského výboru
L E H O R, spol. s r.o., dlžník

Program:
1 ZKR

rozhodovanie o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom podľa § 144 ods.

Predseda veriteľského výboru na úvod konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade
so zákonom, na toto zasadnutie sa dostavili traja jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 128 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že dlžník predložil veriteľskému výboru
prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v stanovenej lehote, pričom vyzval členov veriteľského
výboru, aby sa hlasovaním vyjadrili, či súhlasia s prijatím uznesenia: „Veriteľský výbor záverečný návrh
reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho
prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“
Hlasovanie:
za:

2 hlasy (UniCredit Leasing Slovakia, a. s., ČSOB Leasing, a. s.)

proti:

1 hlas (Sberbank Slovensko, a. s.)

zdržal sa:

0 hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu
oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali, pričom žiada správcu o zvolanie
schvaľovacej schôdze.“.

Zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 10,10 hod.
V Bratislave 23. novembra 2016

Sberbank Slovensko, a.s.
v z.
SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ

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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K027341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Lalinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskova 1231/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.6.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38K/15/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/15/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Lalinský, nar. 19.06.1985, bytom: Kraskova
1231/10, 018 41 Dubnica nas Váhom, v konkurznom konaní vedenom na Okresného súdu Trenčín pod sp.zn.
38K/15/2016, v zmysle § 28 ods. 3, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov domu súp. č. 1361, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom,
v zast.: Okresné stavebné bytové družstvo, sídl. SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica Právny dôvod vzniku
pohľadávky: Nedoplatok na preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu na účte „FPÚaO“ a na úhradách
za plnenia na „Prevádzkovom“ účte za obdobie január, február, marec a apríl 2016 vyplývajúci zo Zmluvy o výkone
správy zo dňa 24.11.2010 a 01.08.2012. Celková prihlásená suma: spolu vo výške 272,09 €, poradie: Iná
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Marek Piršel, správca

K027342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu o sporný zápis do zabezpečenej podstaty úpadcu: Monika Lévárdyová, bytom 943 42
Šarkan 6, narodená 12.04.1969, zapísaný dňa 17.11.2016:
17-19/Záhrady
LV č. 77, k.ú. Šarkan, obec: Šarkan, okres: Nové Zámky
p.č.: 1003/66 o výmere 628 m²
Ján Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8
Alžbeta Ivaničová, rod. Tóthová, nar. 4.3.1948, bytom šarkan č.94, v podiele 5/8
Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972, bytom Šarkan č.41, v podiele 1/8

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota je 2050,86 eur
Zabezpečovacie práva:
Zabezpečený veriteľ PRIMA BANKA Slovensko, a.s. podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný
majetok č.20/004/A08 na nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný na LV č. 77, k.ú. Šarkan, parcely „C“ v správe
katastra Nové Zámky.

20-22/Zastavané plochy a nádvoria
LV č. 77, k.ú. Šarkan, obec: Šarkan, okres: Nové Zámky
p.č.: 1003/16 o výmere 674 m²
Ján Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8
Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972, bytom Šarkan č.41, v podiele 1/8
Súpisová hodnota je 1975,61 eur
Zabezpečovacie práva:
Zabezpečený veriteľ PRIMA BANKA Slovensko, a.s. podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný
majetok č.20/004/A08 na nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný na LV č. 77, k.ú. Šarkan, parcely „C“ v správe
katastra Nové Zámky.

23-25/Vinice
LV č. 77, k.ú. Šarkan, obec: Šarkan, okres: Nové Zámky
p.č.: 1003/17 o výmere 569 m²
Ján Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8
Alžbeta Ivaničová, rod. Tóthová, nar. 4.3.1948, bytom šarkan č.94, v podiele 5/8
Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972, bytom Šarkan č.41, v podiele 1/8
Súpisová hodnota je 1667,89 eur
Zabezpečovacie práva:
Zabezpečený veriteľ PRIMA BANKA Slovensko, a.s. podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný
majetok č.20/004/A08 na nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný na LV č. 77, k.ú. Šarkan, parcely „C“ v správe
katastra Nové Zámky.

26-28/Stavby -dom
LV č. 77, k.ú. Šarkan, obec: Šarkan, okres: Nové Zámky
Rodinný dom na p.č.: 1003/66 s.č. 94
Ján Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Alžbeta Ivaničová, rod. Tóthová, nar. 4.3.1948, bytom šarkan č.94, v podiele 5/8
Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972, bytom Šarkan č.41, v podiele 1/8
Súpisová hodnota je 14875,- eur
Zabezpečovacie práva:
Zabezpečený veriteľ PRIMA BANKA Slovensko, a.s. podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný
majetok č.20/004/A08 na nehnuteľný majetok úpadcu zapísaný na LV č. 77, k.ú. Šarkan, parcely „C“ v správe
katastra Nové Zámky.

K027343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladislav Kozaňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 16, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/2/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

OZNÁMENIE O ZOSTAVENÍ ZOZNAMU POHĽADÁVOK PROTI ODDELENEJ PODSTATE
ZOSTAVIŤ ČIASTKOVÝ ROZVRH PRE ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA

A ZÁMERE

Mgr. Peter Forgáč ako správca úpadcu Ing. Vladislav Kozaňák, nar. 06.02.1958, bytom Žilinská 2879/16, 811 05
Bratislava, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa
Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 (ďalej len
"zabezpečený veriteľ") v zmysle § 96 ods. 2 ZKR, pričom oznamuje aj zámer zostaviť čiastkový rozvrh
pre zabezpečeného veriteľa. V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu, po
predchádzajúcom dohovore termínu so správcom.
Mgr. Peter Forgáč – správca

K027344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016_S1313
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu v súlade s pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 16.11.2016 a s § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné
Oznámenie o dražbe:

Dražobník:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Zapísaný:
SR

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti

Značka správcu:

S 1313

ako správca úpadcu:

Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Navrhovateľ:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Zapísaný:
SR

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti

Značka správcu:

S 1313

ako správca úpadcu:

Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Miesto konania dražby:
Bratislava
Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:
Dražba:

Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01
04.01.2017

09:30 hod.
1. kolo

Predmet dražby a značenie predmetu dražby:

Predmetom dražby sú:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/16, oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16
nasledovne:

Typ súpisnej zložky: Nebytový priestor
Popis: Garážové státie zapísané ako Priestor č. 2-212
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. Karlova Ves
Štát: SR
Ulica: Ľ. Fullu
Orientačné číslo vchodu: 2
Názov katastrálneho územia: Karlova Ves
Číslo listu vlastníctva: 2501
Súpisné číslo: 3097
Parcelné číslo: 1669/26
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 5.000,- EUR

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava – mestská časť Karlova Ves, k. ú.
Karlova Ves, okres Bratislava. Obec sa nachádza v západnej časti Bratislavy. Počet obyvateľov v obci je 33260.
Z konštrukčného hľadiska: Iná budova postavená na zemskom povrchu bola daná do užívania v roku 1993, jej vek
stanovil znalec na 120 rokov, garážovaný dom. Základové konštrukcie sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti,
zvislé nosné konštrukcie sú panelové. Vonkajšia úprava fasády je zo silikónových omietok. Vnútorné úpravy
povrchov sú z vápennej stierky a okná sú hliníkové.
Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

nie sú

Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM
vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2
uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku:
znalecký posudok č.:

8.500,- €

568/2016
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vypracovaný:

dňa 30.10.2016 znalkyňou Ing. Teréziou Kittovou, PhD.

Najnižšie podanie:

8.500,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

2.000,- €

Deň vydania: 02.12.2016

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade zákonom povoleným
spôsobom. 2. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky
v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby
bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby, najneskôr však do 8 dní. V prípade, že dôjde k zmareniu
dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov
zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 633893996/0900, a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky:

1. 06.12.2016 o 15:00 hod., 2. 13.12.2016 o 15:00 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia prostredníctvom
michaela.valkova@noskopartners.eu, najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky.

emailu:

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú
vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma ods. 3
Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými
právami ostatných záložných veriteľov.
V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podmienky odovzdaniapredmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva
k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú: navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby:

JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave, dňa 29.11.2016
Za navrhovateľa a dražobníka:

Mgr. Milena Nosková
správca úpadcu
Ing. Milan Michalička
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K027345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 334, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 409 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Izonil Slovakia, spol. s r.o., so sídlom: 946 31 Chotín 334,
IČO: 31 409 547, č.k.: 32K/51/2014, týmto v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR) predkladám Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov, nakoľko došlo k úplnému speňaženiu majetku zapísaného do súpisu.
K dnešnému dňu suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, teda nárokov veriteľov zo všeobecnej
podstaty predstavuje čiastku 64 121,37 EUR (suma po odpočítaní nákladov konkurzného konania, súdneho
poplatku za ukončenie konkurzného konania a odmeny správcu).
Špecifikácia uspokojovania jednotlivých veriteľov:
Celková uznaná suma zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 248 901,93 EUR.
P.č. Veriteľ
1.
2.
3.

Zistená
pohľadávka
12 360,23 €
1520,15 €
11 148,90 €

SR-Daňový úrad
Dôvera zdravotná poisťovňa
KERKOSAND spol. s r.o.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Viena Insurance
4.
985,13 €
Group
5. Poštová banka, a.s.
3036,34 €
6. Slovenská konsolidačná, a.s.
77 237,46 €
7. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
118 346,01 €
Slovenská konsolidačná, a.s. /predtým Úrad pre
8.
1209,10 €
dohľad nad zdrav. st./
9. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1280,42 €
10. Peter Pálinkás – La casa
21 778,19 €
248 901,93 €

%
uspokojenia
25,7617%
25,7617%
25,7617%

Konečný výťažok pre %
podiel
veriteľa
pohľadávky
3184,21 €
4,97 %
391,62 €
0,61 %
2872,15 €
4,48 %

25,7617%

253,79 €

0,40 %

25,7617%
25,7617%
25,7617%

782,21 €
19897,68 €
30487,94 €

1,22 %
31,03 %
47,55 %

25,7617%

311,48 €

0,49 %

25,7617%
25,7617%

329,86 €
5610,43 €
64 121,37 €

0,51 %
8,75 %
100%

zistenej

POUČENIE:
V zmysle §101 zákona o konkurze a reštrukturalizácii správca poučuje veriteľov, že do návrhu konečného rozvrhu
pre nezabezpečených veriteľov ako aj do správcovského spisu je možné nahliadať po predchádzajúcom
telefonickom dohovore (t.č. 037/6512 745) na adrese kancelárie správcu: Školská 3, 949 01 Nitra. Zároveň správca
určuje lehotu 20 dní pre nezabezpečených veriteľov na uplatnenie odôvodnených námietok proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku.

VÝZVA:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby v lehote a na adresu uvedenú vyššie mu oznámili svoje čísla účtov
a variabilných symbolov, pod ktorými má správca konečný rozvrh výťažku odoslať. Po schválení návrhu konečného
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a variabilných symbolov, pod ktorými má správca konečný rozvrh výťažku odoslať. Po schválení návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a márnom uplynutí lehoty správca zašle rozvrh výťažku na jemu
známe čísla účtov veriteľov s uvedením čísla konkurzného konania ako i variabilným symbolom.

v Nitre dňa 29.11.2016

JUDr. Ladislav Barát
správca

K027346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PYROBATYS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 701 035
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2012 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 1 K 50/2012
úpadca: PYROBATYS, a.s., Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce,
IČO: 317 010 35

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 28.11.2016 o 17:00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava (SK, a.s.) - písomné hlasovanie zo dňa
16.11.2016
2. člen: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava –písomné hlasovanie zo dňa 25.11.2016
3. člen: HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina-Považský Chlmec – písomné hlasovanie zo dňa
25.11.2016

Člen VV Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s., ani člen VV HK-IMPEX, s.r.o. nehlasovali.
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Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Hlasovanie o udelení súhlasu s predajom hnuteľného majetku
Hlasovanie o speňažovaní nehnuteľného majetku
Záver

ad 1) Otvorenie
Telefonátom zo dňa 25.11.2016 žiadal člen veriteľského výboru, spoločnosť HASTA, s.r.o. o predĺženie lehoty na
hlasovanie do 28.11.2016 z dôvodu neprítomnosti konateľa. Členovi veriteľského výboru bolo predsedom vyhovené.

V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja členovia VV z piatich.

V súlade s § 38 ods. 2) ZKR prvá veta je veriteľský výbor uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov a
v súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

ad 2) Hlasovanie o udelení súhlasu s predajom hnuteľného majetku
Správca vyhodnotil ako víťaza III. kola verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu zapísaného v Obchodnom vestníku č. 137/2013 zo dňa 18.7.2013 pod značkou K012745, ktorým bol
zverejnený súpis všeobecnej podstaty, hnuteľné veci/súbor hnuteľných vecí okrem položiek 1., 2., 115., 116., 117. a
peňažná pohľadávka č. 1. voči HOCHTIEF a.s., spoločnosť AGROREAL, spol. s.r.o., ktorá ponúkla za predmet
predaja najvyššiu cenu.

Predseda veriteľského výboru navrhol emailom zo dňa 16.11.2016 na schválenie nasledovné uznesenie:

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava ako predseda veriteľského výboru navrhuje veriteľskému
výboru udeliť správcovi súhlas s predajom majetku úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 137/2013 zo
dňa 18.7.2013 pod značkou K012745, ktorým bol zverejnený súpis všeobecnej podstaty, hnuteľné veci/súbor
hnuteľných vecí okrem položiek 1., 2., 115., 116., 117. a peňažná pohľadávka č. 1. voči HOCHTIEF a.s. na základe
Žiadosti správcu o udelenie súhlasu s predajom majetku zo dňa 14.10.2016 v súlade so Zápisnicou z otvárania
obálok s cenovými ponukami zo dňa 10.10.2016.

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 2 hlasy
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PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Výsledok hlasovania: Uznesenie č. 1: bolo veriteľským výborom prijaté.

ad 3) Hlasovanie o speňažovaní nehnuteľného majetku

Správca zaslal predsedovi VV žiadosť o udelenie záväzného pokynu pri speňažovaní všeobecnej podstaty zo dňa
17.10.2016, ktorá bola do SK, a.s. doručená dňa 24.10.2016 a žiadal VV o speňaženie majetku vo všeobecnej
podstate úpadcu formou dražby organizovanej dražobníkom. Ide o majetok - nehnuteľné veci zapísané v OV č.
137/2013 zo dňa 18.7.2013, značka dokumentu: K012745.

Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava ako predseda veriteľského výboru v konkurznej veci č. k. 1
K 50/2012 úpadcu PYROBATYS, a.s., v konkurze, Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce, IČO: 317 01 035 navrhla
veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1

Veriteľský výbor, na základe písomnej žiadosti správcu zo dňa 17.10.2016 doručenej predsedovi veriteľského
výboru dňa 24.10.2016, ukladá správcovi konkurznej podstaty záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu zapísaného v Obchodnom vestníku č. 137/2013 zo dňa 18.7.2013 (nehnuteľnosti – zastavané
plochy a nádvoria na LV č. 776, 777, 778, 779, 780 a 786 a stavby na LV č. 773 – pozberovka a hala preventívnej
starostlivosti v k.ú. Nižné Repaše) predajom v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, zorganizovaním dražby
správcom, za podmienok prezentovaných v uvedenej písomnej žiadosti správcu, avšak s nasledovnými
zmenami:
V súvislosti s ocenením predmetného majetku vo všeobecnej podstate úpadcu správca osloví 3
súdnych znalcov vedených v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti
SR na vypracovanie cenovej ponuky za znalecký posudok a následne vyberie znalca, ktorý ponúkne
najnižšiu cenu za jeho vypracovanie.
Inzerát o vyhlásení daného verejného ponukového konania bude okrem zverejnenia v Obchodnom
vestníku uverejnený aj na webovej stránke www.konsolidacna.sk (zabezpečí Slovenská konsolidačná, a.s.)
Podmienky dražby: I. kolo – výška minimálneho podania bude stanovená vo výške 100 % z ceny
stanovenej správcom s možnosťou zníženia minimálneho podania vo výške 75% z ceny stanovenej
správcom. II. kolo – výška minimálneho podania bude stanovená vo výške 100 % z ceny stanovenej
správcom s možnosťou zníženia minimálneho podania vo výške 50% z ceny stanovenej správcom. V
prípade, ak bude II. kolo dražby vyhlásené za neúspešné, správca požiada príslušný orgán o
uloženie nového postupu pri speňažovaní majetku úpadcu.
Správca môže predať vyššie uvedený majetok konkrétnemu záujemcovi len po predchádzajúcom
písomnom súhlase veriteľského výboru a veriteľský výbor bude namiesto správcu tiež oprávnený odmietnuť
všetky ponuky, ak sa mu budú zdať neprimerane nízke.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na dražbu organizovanú správcom sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“).

Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 2:
ZA: 2 hlasy
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

Výsledok hlasovania: Uznesenie č. 2: bolo veriteľským výborom prijaté.

Ad 4) Záver
Program zasadnutia bol vyčerpaný. Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne
ju doručí správcovi a Okresnému súdu Prešov.

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:

1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava (SK, a.s.) - písomné hlasovanie zo dňa
16.11.2016
2. člen: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava –písomné hlasovanie zo dňa 25.11.2016
3. člen: HASTA, s.r.o., Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina-Považský Chlmec – písomné hlasovanie zo dňa
25.11.2016

V Bratislave, dňa 28.11.2016

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO:
35 776 005

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

K027347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Michalička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hany Meličkovej 20, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2016_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2016_S1313
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Mgr. Milena Nosková ako správca úpadcu v súlade s pokynom zástupcu veriteľov zo dňa 16.11.2016 a s § 92 ods.
1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
príslušné ustanovenia zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o
notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné
Oznámenie o dražbe:

Dražobník:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Zapísaný:
SR

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti

Značka správcu:

S 1313

ako správca úpadcu:

Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Navrhovateľ:

Mgr. Milena Nosková

Sídlo kancelárie:

Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Zapísaný:
SR

v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti

Značka správcu:

S 1313

ako správca úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Milan Michalička, dátum narodenia: 17.07.1953, trvale bytom: Hany
Meličkovej 20, 841 05 Bratislava

Miesto konania dražby:
Bratislava
Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:
Dražba:

Kancelária správcu: Zámocká 14, 811 01
04.01.2017

09:00 hod.
1. kolo

Predmet dražby a označenie predmetu dražby:

Predmetom dražby sú:

Nehnuteľnosti spísané vo všeobecnej podstate Úpadcu, súpis podstaty bol dňa 22.04.2016 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 77/16, oprava súpisu bola zverejnená dňa 08.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 214/16
nasledovne:

Typ súpisnej zložky: Pozemok
Druh: Záhrady
Výmera: 398 m2
Štát: SR
Okres: Bratislava IV
Obec: BA – m. č. DÚBRAVKA
Názov katastrálneho územia: Dúbravka
Číslo listu vlastníctva: 1860
Parcelné číslo: 4117/2
Dôvod zápisu do súpisu všeobecnej podstaty: § 80 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
základe právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava IV, č. k.: 23C 433/2009 zo dňa 03.06.2015 o
neúčinnosti právneho úkonu
Hodnota súpisovej zložky: 20.000,- EUR
Opis predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bratislava – mestská časť Dúbravka, k. ú.
Dúbravka, okres Bratislava. Obec sa nachádza v západnej časti Bratislavy. Počet obyvateľov v obci je 33090. Podľa
dostupných informácii na obecnom úrade chýbajú územné plány zón pre záhradkárske pozemky. V súčasnosti však
mestská časť Dúbravka pre žiadnu záhradkársku a chatovú oblasť územný plán nespracovala. Pozemky sú
napojené na všeobecné rozvody elektriny.
Opis stavu predmetu dražby:

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Poznámka:

nie sú

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poznámka:
Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM
vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2
uvedeného zákona.
Všeobecná hodnota podľa znaleckého posudku:
znalecký posudok č.:

9.600,- €

567/2016

vypracovaný:

dňa 30.10.2016 znalkyňou Ing. Teréziou Kittovou, PhD.

Najnižšie podanie:

9.600,- €

Minimálne prihodenie:

300,- €

Dražobná zábezpeka:

3.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.:
633893996/0900 najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade zákonom povoleným
spôsobom. 2. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou alebo šekom
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:
1. výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky
v prospech účtu dražobníka. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
pripísaná na účet dražobníka.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Najneskôr do otvorenia dražby.

Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby
nevydražil, dražobnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby
bezhotovostným
prevodom na účet účastníka dražby, najneskôr však do 8 dní. V prípade, že dôjde k zmareniu
dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Po úhrade nákladov
zmarenej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú.: 633893996/0900, a to do 15 dní odo dňa
skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Termín obhliadky:

1. 06.12.2016 o 15:30 hod., 2. 13.12.2016 o 15:30 hod.

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia prostredníctvom
michaela.valkova@noskopartners.eu, najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky.

emailu:

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú
vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez
zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu
dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
V zmysle § 151ma ods. 3
Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí
rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými
právami ostatných záložných veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 30 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, práva osôb
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich na predmete dražby nie sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva
dražbou.
Predkupné právo viaznuce na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú
vydražením predmetu dražby v ustanovenej lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov veci k
spoluvlastníckemu podielu.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Podmienky odovzdaniapredmetu dražby:
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva
k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré
osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva
vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe
predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
Upozornenie:
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať
najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Poučenie:

V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním
trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v
čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa
takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú: navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby:

JUDr. Dagmar Hudecová, Dunajská 8, 811 08 Bratislava

V Bratislave, dňa 29.11.2016
Za navrhovateľa a dražobníka:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Milena Nosková
správca úpadcu
Ing. Milan Michalička

K027348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Munkácsy Beláková Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michal na Ostrove 399, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2016 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu: Silvia Munkácsy Beláková, nar.
18.12.1975, trvale bytom 930 35 Michal na Ostrove 399, občan SR, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK53 0900 0000 0051 2255 2850
Vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Variabilný symbol: 36332016
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje (poznámka): Beláková kaucia popretia pohľadávky 36K/33/2016

V Šamoríne, dňa 29.11.2016

JUDr. Nikoleta Gallová,
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics RIANA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 262 474
Obchodné meno správcu:
PSD, k.s. Bratislava, kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, Nitra
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2015 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu: Ivan Petrovics, obchodné meno Ivan Petrovics – RIANA,
IČO:34262474. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods.2 ZoKR po odpočítaní sumy na úpadcu za
mesiac: Jún 2016 vo výške 142,73 eur, Júl 2016 vo výške 141,91 eur, August 2016 vo výške 145,74 eur,
September 2016 vo výške 142,27 eur a Október 2016 vo výške 141,91 eur, spolu súpisová hodnota majetku je
714,56 eur. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K027350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LONGFORD s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincová 35, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 920 737
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY TRUSTEE, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25K/20/2016 S1678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/20/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
1. peňažná pohľadávka voči dlžníkovi RNDr. Ladislav Hampl, bytom Borinka 338, 900 32 Borinka, vo výške
12.500,00 EUR, právny dôvod: zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2 ZKR, súpisová hodnota: 12.500,00 EUR
2. peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Iveta Hamplová, bytom Borinka 338, 900 32 Borinka, vo výške 12.500,00
EUR, právny dôvod: zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2 ZKR, súpisová hodnota: 12.500,00 EUR
3. nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.399,80 EUR,
súpisová hodnota: 1.399,80 EUR

INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., správca

K027351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VSS Foundry s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 82, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 830 658
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
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Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2013 S 1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

PONUKOVÉ KONANIE
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku
Správca konkurznej podstaty VSS Foundry s.r.o., v konkurze, Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 36 830 658, na
základe záväzného pokynu príslušného orgánu, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 3. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia je nasledovný hnuteľný majetok úpadcu:

P.č. Inventárne číslo

Názov

Hodnota €

Spoluvlast. podiel

Poznámky

1.

000001

Program Omega-podvojné učt.

30,00

1/1

bez upgrade

2.

000007

CATIA V5

120,00

1/1

bez upgrade

3.

000032

Mzdový softvér

24,00

1/1

bez upgrade

4.

000073

Brána rolovacia

283,17

1/1

atypicky rozmer, vyžaduje demontáž

5.

000019

Kontajner

22,07

1/1

6.

000021

Kontajner

22,07

1/1

7.

000022

Kontajner

22,07

1/1

8.

000023

Kontajner

22,07

1/1

9.

000024

Kontajner na piesok

21,71

1/1

10. 000025

Kontajner na piesok

21,71

1/1

11. 000026

Striekacia pištoľ + prísluš.

641,36

1/1

12. 000030

Vysávač COYNCO 1130

55,84

1/1

14. 000043

Sušička modelov

18 538,04

1/1

15. 000045

Dopravník 8,50x0,50 m

16,40

1/1

nekompletný, šrot

16. 000046

Dopravník 4,50x0,50m

75,14

1/1

nekompletný

17. 000047

Notebook HP ProBook

3,98

1/1

prasknutý displej

18. 000049

Zváračka ORIGOMIGc34

86,82

1/1

nefunkčná

nefunkčný, elektrická porucha

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

102

Obchodný vestník 231/2016

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.12.2016

19. 000056

Formovací rám 2250x1250x400

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

20. 000058

Formovací rám 2250x1250x400

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

21. 000059

Formovací rám 2250x1250x400

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

22. 000061

Formovací rám 2250x1250x400

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

23. 000062

Formovací rám 2000x1600x400

148,33

1/1

atypický pre špecif.účel

24. 000064

Formovací rám 2000x1600x400

148,33

1/1

atypický pre špecif.účel

25. 000065

Formovací rám 2250x1250x400

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

26. 000066

Formovací rám 2250x1250x400

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

27. 000067

Formovací rám 2000x1600x400

148,33

1/1

atypický pre špecif.účel

28. 000069

Formovací rám 2000x1600x400

148,33

1/1

atypický pre špecif.účel

29. 000070

Formovací rám 4000x3000x400

342,31

1/1

atypický pre špecif.účel

30. 000071

Formovací rám 4000x3000x400

342,31

1/1

atypický pre špecif.účel

31. 000072

Formovacia podložka

166,36

1/1

atypický pre špecif.účel, neopracovaná

32. 000002

Závažie 5 000 kg

307,45

1/1

33. 000012

Rámový diel 3500x660

72,36

1/1

atypický pre špecif.účel

34. 000013

Rámový diel 3500x660

72,36

1/1

atypický pre špecif.účel

35. 000014

Rámový diel 3000x660

60,00

1/1

atypický pre špecif.účel

36. 000015

Rámový diel 3000x660

60,00

1/1

atypický pre špecif.účel

37. 000016

Formovací rám 3500x3000x400

231,28

1/1

atypický pre špecif.účel

38. 000017

Závažie 1 000 kg

79,48

1/1

39. 000018

Závažie 1 000 kg

79,48

1/1

40. 000027

Rámový diel 3500x3000x400

251,02

1/1

atypický pre špecif.účel

41. 000033

Celoliaty rám 4000x3000x400

266,54

1/1

atypický pre špecif.účel

42. 000034

Celoliaty rám 4000x3000x660

300,60

1/1

atypický pre špecif.účel

43. 000035

Formovacia podložka 08-2016

377,91

1/1

opracovaná , atypická pre špecif.účel

44. 000036

Formovacia podložka 08-2016

377,91

1/1

opracovaná , atypická pre špecif.účel

45. 000037

Formovacia podložka 08-2016

377,91

1/1

opracovaná , atypická pre špecif.účel

46. 000038

Formovacia podložka 08-2016

377,91

1/1

opracovaná , atypická pre špecif.účel

47. 000039

Celoliaty rám 4000x3000x400

266,54

1/1

atypický pre špecif.účel

48. 000053

Formovací rám 2250x1250

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel

49. 000055

Formovací rám 2250x1250

136,92

1/1

atypický pre špecif.účel
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Spôsob speňaženia:
Každý jeden predmet speňaženia je samostatným Predmetom speňaženia príslušného ponukového konania. Na
zmluvy, ktorými správca speňaží Predmety speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl.
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len ObchZ) o kúpnej zmluve.
V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmety speňaženia nespeňažia, správca v súlade s pokynom
príslušného orgánu zorganizuje štvrté kolo ponukového konania predmetom ktorého bude len ten Predmet
speňaženia, ktorý sa v druhom kole nepodarilo speňažiť.
Podmienky ponukového konania:
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu JUDr. Jarmila Zvarová,
správca S1375, Nerudova 14, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – neotvárať“.
Ponuky záujemcov je potrebné správcovi doručiť do 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Správca poskytne záujemcom ďalšie informácie aj telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom:
judrzvarova@gmail.com. Správca po dohode zabezpečí pre záujemcu aj obhliadku Predmetu speňaženia.
2.Náležitosti ponuky: Špecifikácia Predmetu speňaženia s uvedením poradového čísla, inventárneho čísla
a názvu, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, číslo účtu. Právnická osoba
preukazuje totožnosť výpisom z obchodného registra nie starším ako 1 mesiac, fyzická osoba živnostenským
oprávnením alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť, nepodnikateľ uvedie meno a priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu občianskeho preukazu. Podmienkou podania ponuky do ponukového
konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za Predmety speňaženia, pričom zábezpeka vo
výške 25 % kúpnej ceny musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prílohou písomného návrhu musí byť aj doklad, že zábezpeka vo výške 25 % bola pripísaná na účet úpadcu
vedený v peňažnom ústave J&T Banka, a.s., číslo účtu: SK46 8320 0000 0012 0001 8410.
3. Kúpna cena: O víťazstve rozhodne ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 60 % všeobecnej
hodnoty Predmetu speňaženia stanovenej podľa Znaleckého posudku č. 1/2016 zo dňa 1.2.2016 vypracovaný
znalcom Ing. Jánom Simkom, Kupeckého 5, 040 01 Košice. Výška kúpnej ceny je uvedená pri každom Predmete
speňaženia osobitne. V prípade, ak bude správcovi doručená ponuka záujemcu s nižšou kúpnou cenou, ako
je uvedená pri Predmete speňaženia, na túto ponuku správca nebude prihliadať z dôvodu nesplnenia
podmienok pre ponukové konanie. V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viaceré
ponuky na rovnaký Predmet speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená
najskôr.
4.Iné skutočnosti: Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania.
Záujemca, ktorý doručí správcovi ponuku doručením tejto ponuky vyjadruje svoj súhlas aj s tým, že v prípade
porušenia záväzku riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia alebo uzavrieť kúpnu
zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi. Správca bez
zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak ponuka záujemcu
nebola vyhodnotená ako víťazná alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na doručovanie ponúk doručí do
kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť. Na ponuku záujemcu,
ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Účtom úpadcu pre účely ponukového konania sa rozumie účet vedený v peňažnom ústave J&T Banka a.s.,
číslo účtu: SK46 8320 0000 0012 0001 8410.
Vyhodnotenie ponukového konania:
Ponukové konanie vyhodnotí správca pri každom jednom Predmete speňaženia do 10 kalendárnych dní od
uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam a výsledok oznámi
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uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam a výsledok oznámi
dotknutým zabezpečeným veriteľom. V prípade, ak bude tretie kolo ponukového konania neúspešné, správca
v súlade s pokynom príslušného orgánu vyhlási štvrté kolo, ktorého predmetom bude speňaženie Predmetu
speňaženia, ktorý sa nepodarilo speňažiť v treťom kole.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod
podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet úpadcu, najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote
určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne
písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie lehoty.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami stanovenými v predchádzajúcom odseku
alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.

JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K027352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L E H O R, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 16, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 754 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM O ZVOLANÍ SCHVAĽOVACEJ SCHÔDZE
Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, reštrukturalizačný správca dlžníka L E H
O R, spol. s r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 35 754 524, so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava týmto v zmysle
ust. § 146 ZKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu Dlžníka, ktorá sa bude konať dňa 20.12.2016 o 10:30hod.
(prezentácia od 10:00hod. do 10:30hod.), a to v budove MEDIAHAUS (1. poschodie, veľká zasadacia miestnosť),
na adrese Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Rozprava
Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu
Záver

Veriteľský výbor na treťom zasadnutí zo dňa 23.11.2016 uznesením schválil reštrukturalizačný plán Dlžníka a
odporučil jeho schválenie na schvaľovacej schôdzi, pričom požiadal Správcu o jej zvolanie v zmysle ust. § 146 ZKR.
Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti účastníka plánu alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je účastník plánu, ktorý je
právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia účastníkov plánu resp. poverení zamestnanci účastníkov plánu
dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.
Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu,
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Účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu,
pričom pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená.
Účasť dlžníka alebo členov štatutárneho orgánu dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa účastníci plánu môžu oboznámiť v kancelárii správcu, a to v pracovných
dňoch od 9:00-12:00 a 13:00-16:00, pričom termín nahliadnutia do plánu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.
037/658 5182.

V Nitre, dňa 29.11.2016
Mgr. Veronika Hetényiová

K027353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Štefáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1109/27, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31 K /53/2016 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 K /53/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miroslav Vereb, správca úpadcu - Ing. Peter Štefáni, nar. 01.09.1968, bytom Komenského č. 1109/27, 040 01
Košice - týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý je možné skladať kauciu; číslo bankového účtu: IBAN: SK49 0200
0000 0037 5595 5853. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na
vrátenie
kaucie,
ktoré
môže
uplatniť
ako
pohľadávku
proti
podstate.
V

Košiciach

dňa

29.11.2016

JUDr. Miroslav Vereb
správca

K027354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Zároveň správca oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: Podľa § 96 ods. 3 ZKR je veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti všeobecnej podstate, oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti tejto 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.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K027355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Slašťan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 013 892
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná Mičiná 149, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/55/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4/K55/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Peter
Slašťan, IČO: 44 013 892, Javornícka 6176/4, 974 11 Banská Bystrica č.k. 4K/55/2016 v zmysle § 32 ods. 7 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni,
IBAN: SK8609000000005121868212, VS: 4552016

Poučenie podľa § 32 ods. 7 zákona. č. 7/2005 Z. z.:

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť
všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie
kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

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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Mgr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K027356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Mošať
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na pažiti 1472/6, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.2.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/35/2015/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/35/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

list č. 1/ 4
Konečný rozvrh k 25.11.2016
Zákon o konkurze č. 7/2005 Z.z., §96 a §101
Vyhláška č. 665/2005 Z.z.ust. § 49

VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.Všeobecne o priebehu konkurzu
Okresný súd Trnava uznesením č.k. 23K/35/2015-98 zo dňa 04.1.2016 rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Anton Mošať, nar. 23.2.1989, bytom na pažiti 1472/6, Šaštín-Stráže (ďalej len „úpadca“), ktoré bolo
zverejnené dňa 13.1.2016 v OV č. 7/2016, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.1.2016. Do funkcie správcu
ustanovil Ing. Miroslava R. Šefčíka, PhD., č. zápisu S1143 v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR (ďalej len „správca“).

V konkurznej veci boli prihlásené len nezabezpečené pohľadávky, t.j. v zákonnej lehote neboli uplatnené žiadne
zabezpečovacie práva, ktoré správcom ani neboli v priebehu konkurzu zistené. V rámci základnej prihlasovacej
lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu dľa ust. §28 ods. 2 ZKR boli prihlásené pohľadávky 7 veriteľov.
K dnešnému dňu je prihlásených celkom 8 veriteľov, v celkovej výške prihlásených pohľadávok 36 127,48 €.

V súlade s ust. § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 18.04.2016 o 13.00
hod. v kancelárii správcu. Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov Consumer Finanve Holding,
a.s., Kežmarok., IČO: 35 923 130. Zápisnica bola zverejnená dňa 25.4.2016 v OV č. 78/2016 (K009330).

V súlade s ust. § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V súlade s ust. § 73 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v OV č. 51/2016 dňa 15.03.2016 (K005712) pre súpisové zložky majetku M = exekuovateľná mzda.,
v celkovej výške 4.040,90 €.

2. Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určení popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

3. Speňažovanie konkurznej podstaty
Správca speňažil konkurznú podstatu inkasom príslušnej finančnej sumy, resp. jej fyzickým zabezpečením,celkom
9. 872,08 € vrátane vymoženia odporovateľného úkonu – vratky nesprávne vybratých zdrojov patriacich do
konkurzu úpadcom vo výške 1 579,65 €.

4. Výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty
Správca konštatuje, že speňažením všeobecnej podstaty získal výťažok v celkovej sume 9 872,08 Eur, ktorý
obsahuje aj príjem poukázaný zo strany súdu na účet správy majetku v sume 663,88 Eur ako zložený preddavok
v celkovej výške na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu. Iný majetok správcom nebol zaznamenaný,
ani speňažovaný.

5. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti podstate v celkovej sume 2 435,31 Eur. V
prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo dôjde k
uspokojeniu pohľadávky proti podstate v menšom rozsahu ako rozsahu schválenom týmto rozvrhom, resp. budúce
pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom ako schválenom rozsahu, takýto zostatok správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených
veriteľov.

6. Záver
Správca oslovil zástupcu veriteľa s úmyslom zostaviť zoznam pohľadávok s cieľom ukončenia konkurzu rozvrhom,
dňa 12.10.2016 , čo bolo z jeho strany aj dňa 12.10.2016 elektronickou formou odobrené. Zostavenie zoznamu
pohľadávok bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 199/2016 dňa 17.10.2016 a do dnešnej lehoty správca
neobdržal námietku, čím je možné zostaviť konečný rozvrh.
Správca týmto súčasne poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods. 7 posledná veta ZKR „Náklady uspokojenia
pohľadávky znáša veriteľ sám.“
V súlade s § 101 ods. 1 ZKR, správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie predloženého rozvrhu
výťažku 15 kalendárnych dní, odo dňa jeho zverejnenia v obchodnom vestníku. V prípade, ak príslušný orgán návrh
rozvrhu výťažku schváli, správca pristúpi k uspokojeniu pohľadávok veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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list č. 2/ 4
tabuľka č. 1

Konečný rozvrh k 25.11.2016
ROZVRHOVÁ ČASŤ
Poznámka:
VP = všeobecná podstata

SPEŇAŽENIE dľa SúpisU majetku všeobecnej podstaty
ust. § 68 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
konkurz č.sp. správcu 23K/35/2015/S1143
úpadca: Anton Mošať, nar. 23.02.1989

č. súpisová zložka majetku

podstata

súpisová hodnota
v EUR

Z toho speňažené:
EUR

%

dňa

1. peniaze na účte v banke č. SK49 1100 0000 0080 1403 9324

VP

2 452,00

2 452,00 100,00

2. prevod zostatku poplatku za konkurz z OS Trnava

VP

663,88

663,88

100,00 priebežne

3. mesačné exekučné zrážky za január – február 2016

VP

925,02

925,02

100,00 priebežne

VP

4 040,90

4 040,90 100,00 x

SPOLU

4. naviac bolo speňažených celkom /exekučné zrážky mzdy/

5.

btto výťažok celkom

VP

VP x 5 831,18

x

9 872,08

144,30

244,30 %

list č. 3/ 4
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tabuľka č. 2

Konečný rozvrh k 25.11.2016
ROZVRHOVÁ ČASŤ

Návrh konečného rozvrhu
ust. § 96, § 98, § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
konkurz č.sp. správcu 23K/35/2015/S1143
úpadca: Anton Mošať, nar. 23.02.1989

č. Položka

€

Poznámka

1

hrubý vymožený výťažok

+ 9 872,08

tab. č. 1

2

uhradené pohľadávky proti podstate

- 2 435,31

podľa zverejnenia v OV č.199/2016

5

spolu (pol. 1 – 2)= stav na BÚ

= 7 436,77

budúce platby
6

súdny poplatok (0,2 % z výťažku)

- 20,00

7

rezerva na zrušenie účtu, poštovné

- 38,77

8

neuhradené predpokladané ďalšie výdavky,účtovníctvo

-368,00

9

návrh odmeny správcu

- 810,-

10 spolu (pol. 6 – 9)

Zákon č. 71/1992 Zb., položka 5 b)

viď predložený výpočet ZV

= - 1236,77

SPOLU objem rozvrhu

= 6 200,-

rozdiel medzi r. 5 a r. 10

list č. 4/ 4
tabuľka č. 3
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Konečný rozvrh k 25.11.2016
ROZVRHOVÁ ČASŤ

Návrh konečného rozvrhu
ust. § 96, § 98, § 101 zákona č. 7/2005 Z.z.
konkurz č.sp. správcu 23K/35/2015/S1143
úpadca: Anton Mošať, nar. 23.02.1989

č. Veriteľ

pohľadávka č.

pohľadávky
€

Návrh rozvrhu
% uspokojenia

€

1 Consumer Finance Holding a.s., IČO: 35 923 130

1-8

5 180,65

25,55

1 323,65

2 Fair Credit Slovakia, SE, a.s., IČO: 47 129 701

9.

565,33

25,55

144,45

3 MINIHOTOVOSŤ, a.s., IČO: 35 852 453

10.

501,34

25,55

128,10

4. Mošať Anton, Šaštín-Stráže

11.

11 861,42

0,00

0,00

5. Poštovná banka, a.s., IČO: 31 340 890

12.

1 296,86

25,55

331,35

6. TELERVIS PLUS, a.s., a.s., IČO: 35 717 769

13.

1 275,00

25,55

325,77

7. ZUNO BANK AG, pob.zahr. banky., IČO: 36 867 594

14

2 801,45

25,55

715,77

8. Profi Credit Slovakia, s.r.o. IČO: 35 792 752

15-24

12 645,43

25,55

3 230,91

36 127,48

25,55

6 200,00

SPOLU
redukované ( bez č. 4)

V Trnave, dňa 25.11.2016

24 266,06

zostavil: Ing. Miroslav R. Šefčík PhD.,správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K027357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Miškiv - Pavlik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Orlík 121, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/43/2016 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/43/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Rastislav Miškiv – Pavlik, nar. 16.01.1972, trvale bytom 090 11
Vyšný Orlík č. 121, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4K/43/2016, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01
Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca
V Prešove dňa 29.11.2016

K027358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 47, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Bodová, správca úpadcu: Agáta Matejová, narodená: 27.10.1966, trvale bztom Humenská 47, 040 11
Košice, Slovenská republika v zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Účet je vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK94 0200 0000 0037 5324 1953
BIC: SUBA SK BX
V zmysle § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Viera Bodová, správca

K027359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Matejová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 47, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Viera Bodová, správca úpadcu: Agáta Matejová, narodená: 27.10.1966, trvale bytom Humenská 47, 040 11
Košice, Slovenská republika zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.01.2017 o 10.00 hodine
v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika, poschodie č. 2, s nasledovným
programom:
1. Otvorenie 1. schôdze veriteľov,
2. Hlasovanie o výmene správcu,
3. Voľba zástupcu veriteľov,
4. Informácia o stave úpadcovho majetku,
5. Zistenie stanoviska veriteľov vo veci ďalšieho postupu,
6. Záver 1. schôdze veriteľov.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Viera Bodová, správca

K027360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kuciková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 710, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M.
Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Lipová 1, Humenné 066 01
Spisová značka správcovského spisu: 1K/67/2015/S1775
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/67/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU v zmysle § 101 ZKR v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Prešov pod sp. zn. 1K/67/2015 úpadcu: Eva Kuciková, nar. 04.03.1980, bytom Nová 710, 094 14
Sečovská Polianka

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 1K/67/2015 zo dňa 24.08.2015 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 167/2015 dňa 31.08.2015 pod č. zverejnenia: K019276 som bol ustanovený do funkcie správcu úpadcu: Eva
Kuciková, nar. 04.03.1980, bytom Nová 710, 094 14 Sečovská Polianka.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 210/2015 zo dňa 02.11.2015, č. zverejnenia: K023780
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 219/2016 zo dňa 15.11.2016, č. zverejnenia:
K0225975.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 1 predstavuje nespotrebovanú časť
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu a preddavok na úhradu nákladov konkurzu –
súpisová hodnota majetku: 2.323,58 EUR.
Súpisové zložky majetku zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 2 – 10 predstavujú zrážky zo mzdy
úpadcu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR v celkovej súpisovej hodnote: 639,51 EUR.
Správca zostavil tento konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 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.
Pred zostavením rozvrhu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje; v zozname správca uviedol poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti všeobecnej
podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty správca oznámil veriteľom zverejnením v Obchodnom vestníku č. 183/2016 zo dňa
23.09.2016, č. zverejnenia: K021888.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb neprejavil záujem nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zároveň nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca predkladá v zmysle § 101 ods. 1 ZKR tento návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
na schválenie príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov: Ján Čorej, bytom: Petkovce 5, 094 33 Petkovce
a určuje mu lehotu 15 dní na jeho schválenie od doručenia.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty:
2.963,09 EUR.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:
945,92 EUR.
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Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov:
2.017,17 EUR.

Návrh uspokojenia
Prihlásená
pohľadávka

Por.
VERITEĽ
č.

nezabezpečená Zistená
nezabezpečená
v EUR
pohľadávka
v EUR
%

Suma
uspokojenie
v EUR

na

%
uspoko-jenia

1.

Ing.
Anna
Červenáková
5793,55
Sekčovská 11, 080 01 Prešov

5793,55

11,78 237,64 EUR

4,10

2.

Ján Čorej, Petkovce č. 5, 094 33
18997,53
Petkovce

18997,53

38,63 779,27 EUR

4,10

3.

EOS KSI
Slovensko,
s.r.o.,
8509,80
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

8509,80

17,31 349,21 EUR

4,10

4.

Mgr. Ivan Mazanec, advokát,
1500,00
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov

1500,00

3,05 61,56 EUR

4,10

5.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
2333,03
Bajkalská 30, 829 48 Bratislava

2333,03

4,74 95,65 EUR

4,10

6.

Všeobecná úverová banka, a.s.,
12038,35
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

12038,35

24,48 493,84 EUR

4,10

49172,26 EUR

100

4,10 %

SPOLU

49172,26 EUR

2.017,17 EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
Dátum
splatnosti:
-

Poplatky za vedenie účtu v Slovenská Hotové
sporiteľňa, a.s., pobočka Humenné
správcu
Hotové
Poštovné
správcu

Suma
/EUR/:
výdavky 40,00
EUR
výdavky 16,80
EUR

Druh výdavku:

Veriteľ:

Dôvod:
Povinnosť správcu v zmysle § 91 ods. 5 ZKR
Hotové výdavky správcu

-

Cestovné

Hotové
správcu

výdavky 164,69
EUR

Vyúčtovanie cestovných náhrad

-

Kopírovanie, papier, toner

Hotové
správcu

výdavky 25,00
EUR

Hotové výdavky správcu

-

Súdny poplatok 0,2 % z rozvrhu výťažku
Okresný súd Prešov 5,92 EUR
všeobecnej podstaty
JUDr. Tomáš Vorobeľ, 29,63
Odmena správcu z výťažku
LL.M., správca
EUR

Súdny
poplatok
z
rozvrhu
výťažku
všeobecnej podstaty
Odmena správcu z výťažku – v zmysle § 20
ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
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Paušálna odmena správcu

SPOLU

Konkurzy a reštrukturalizácie
JUDr. Tomáš Vorobeľ, 663.88
LL.M., správca
EUR
945,92
/EUR/

Deň vydania: 02.12.2016
Paušálna odmena správcu - v zmysle
§ 12 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., správca S1775
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