Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

K000800
Spisová značka: 6K/36/2013
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: ALFARM spol. s r.o.,
so sídlom Priehradná 54, 821 07 Bratislava, IČO: 35 908 041, ktorá sa bude konať dňa 17.02.2017 o 08:30 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, v miestnosti č. dv. 46, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2.
Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K000801
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 1A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 725 311, správcom ktorého je JUDr. Jarmila Zahradníková, so sídlom
kancelárie Šancová 48, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1319, rozhodol uznesením č. k. 6K/39/2012-412 zo dňa
21.11.2016, o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava, na konkurzného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2016.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Lenka Čadanová, vyšší súdny úradník
K000802
Spisová značka: 6K/67/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ANTEL TRADE,
s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51,
821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: ANTEL TRADE, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 36 703 109
predbežného správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom kancelárie Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S
1616.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000803
Spisová značka: 6K/52/2016

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 Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05
Bratislava, IČO: 36 744 832, v mene ktorého koná likvidátor: JUDr. Adam Puškár, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO:
36 744 832
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: GRIFON s.r.o., so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava, IČO: 36
744 832, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku aj v prípade ak sa doručuje iným spôsobom. 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 9.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000804
Spisová značka: 2K/30/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EDYPLUS s. r. o., so sídlom Sad A.
Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 36 258 881, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GALLARD s. r.
o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 770 431
rozhodol
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: Studio acht, spol. s r. o., so sídlom Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5,
Česká republika, IČO: 251 19 966, do konkurzného konania na majetok dlžníka: GALLARD s. r. o., so sídlom
Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 770 431, vedeného pod sp. zn. 2K/30/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K000805
Spisová značka: 2K/16/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Patrik Fábry, nar. 23. 06.
1971, bytom 976 45 Hronec, 29. augusta 69, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ján Čipka, so sídlom
kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197, uznesením č. k. 2K 16/2014 - 134 zo dňa 12. 12. 2016 zrušil konkurz po
splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 01. 2017
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K000806
Spisová značka: 1R/7/2014
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry
Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329,
správca konkurznej podstaty KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
o návrhu Mgr.Vydáva
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Čižmárikom, o odvolaní veriteľa UNIVERSAL EXPORTS LTD,
s.r.o., so sídlom Rekreačná časť Ružiná 135, 985 52
Divín a o odvolaní veriteľa CFT LIMITED s.r.o. so sídlom Ul. Štefana Moyzesa 4304/57, 984 01 Lučenec, IČO:

Krajský
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10/2017
Konkurzy
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Deň vydania:
16.01.2017
Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci vyhláseného
konkurzu na majetok úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, A. Wágnera 1780/32, IČO: 36 793 329,
správca konkurznej podstaty KRIVANKON, k.s., so sídlom kancelárie Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
o návrhu Mgr. Jána Kyseľa, konateľa úpadcu, bytom Námestie mieru 1393/6, 962 12 Detva na zrušenie konkurzu a
na zastavenie konkurzného konania, o odvolaní veriteľa SHER HOLDING LTD, Akara Bldg., 24 De Castro Street,
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island, BVI Company Number: 1527233, zast. Borisom
Čižmárikom, o odvolaní veriteľa UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o., so sídlom Rekreačná časť Ružiná 135, 985 52
Divín a o odvolaní veriteľa CFT LIMITED s.r.o. so sídlom Ul. Štefana Moyzesa 4304/57, 984 01 Lučenec, IČO:
47534982 proti rozhodnutiu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1R/7/2014-1236 zo dňa 9. septembra 2016 takto
rozhodol
Rozhodnutie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 1R/7/2014-1236 zo dňa 9. septembra 2016 m e n í tak, že návrh
Mgr. Jána Kyseľa, bytom Námestie mieru 1393/6, 962 12 Detva na zrušenie konkurzu a na zastavenie konkurzného
konania z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).
Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na
súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia
opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).
dňa 15.12.2016
JUDr. Drahomíra Dibdiaková, predsedníčka senátu
K000807
Spisová značka: 26K/24/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Hotelové Apartmány s.r.o., so sídlom Biele Vody 252, 053 76 Mlynky,
IČO: 44 198 485 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
O p r a v u j e prvý výrok v uznesení Okresného súdu Košice I, č. k. 26K/24/2013-261 zo dňa 28. októbra 2016 tak,
že správne má znieť:
„P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1204, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 161,79 EUR“.
O p r a v u j e druhý výrok v uznesení Okresného súdu Košice I, č. k. 26K/24/2013-261 zo dňa 28. októbra 2016
tak, že správne má znieť:
„U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1 161,79 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 15.05.2013 pod položkou denníka D18 - 56/2013 správcovi podstaty na
adresu: Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu: S1204, do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia“.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000808
Spisová značka: 26K/69/2016
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, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: TRIO STAR s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94, 040 11 Košice, IČO:
36 574 716 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: TRIO STAR s.r.o., so sídlom Trieda SNP 94,
040 11 Košice, IČO: 36 574 716.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000809
Spisová značka: 26K/70/2016
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Create group, s.r.o., so sídlom Mlynská 28,
040 01 Košice, IČO: 45 290 971.
rozhodol

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so
sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Create group, s.r.o., so sídlom Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO:
45 290 971 o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetokVydáva
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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

Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Obchodný vestník 10/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.01.2017
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000810
Spisová značka: 26K/71/2016
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ing. Tomáš Kubela, narodený: 07.11.1969, bytom
Orgovánová 2, 040 11 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 23.12.2016 a to predložením:
-

Zoznamu majetku v zmysle ust. § 4 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zoznamu záväzkov v zmysle ust. § 5 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zmluvné a iné prehľady v zmysle ust. § 6 vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
Zoznam spriaznených osôb v zmysle ust. § 12. ods. 4 ZKR.

Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 26K/71/2016 vo vyššie stanovej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. ( § 14 ZKR ).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K000811
Spisová značka: 31K/24/2009

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEDEX-ex, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom: Jazmínová 5, 040 11 Košice, IČO: 36 570 541, o návrhu správcu podstaty: doc. JUDr. Ján Husár CSc., so
sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, zn. správcu: S1091, na priznanie paušálnej odmeny
správcovi takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o podstaty:
zmene a doplnení
niektorých
svojom
sídle: www.justice.gov.sk
P r i z n á v a správcovi
doc. JUDr.
Jánzákonov
Husár na
CSc.,
so webovom
sídlom kancelárie:
Slovenskej jednoty 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S1091, paušálnu odmenu vo výške 2.091,22
EUR
vrátane
DPH.
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P r i z n á v a správcovi podstaty: doc. JUDr. Ján Husár CSc., so sídlom kancelárie: Slovenskej jednoty 8, 040 01
Košice, zn. správcu: S1091, paušálnu odmenu vo výške 2.091,22 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000812
Spisová značka: 31K/71/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová
2, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: Hakan glob s.r.o., so sídlom: Hroncova 5, 040 01 Košice, IČO: 45 532 877 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 305,51 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 305,51 EUR zložiteľovi preddavku: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice vedený pod položkou denníka D19-305/2015, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000813
Spisová značka: 31K/50/2011
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzného konania na majetok úpadcu: Ingrid Ondičová, narodená:
13.04.1971, bytom: Mikovíniho 9, 040 11 Košice, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S795.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000814
Spisová značka: 31K/57/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Elena Šťastná, rod. Hrobárová, narodená:
03.09.1971, trvale bytom: Humenská č. 43, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: Ing. Vladimír Besler, so
sídlom kancelárie: M. R. Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1516 na rozhodnutie o schválení návrhu
konečného rozvrhu výťažku takto:

rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu: Elena Šťastná, rod. Hrobárová,
narodená: 03.09.1971, trvale bytom: Humenská č. 43, 040 11 Košice uverejneného v Obchodnom vestníku č.
195/2016 zo dňa 11.10.2016 v jeho prepracovanom znení uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 232/2016 zo dňa
05.12.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 10.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000815
Spisová značka: 31K/69/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Karol Halászy, s miestom podnikania: Šafárikova 33, 048 01 Rožňava,
IČO: 30286221 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Karol Halászy, s miestom podnikania:
Šafárikova 33, 048 01 Rožňava, IČO: 30286221.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K000816
Spisová značka: 31K/70/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice,
Rozvojová 2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: MERCURIUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, so sídlom:
Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: MERCURIUS, spoločnosť s ručením
obmedzeným Košice, so sídlom: Jazerná 3, 040 12 Košice, IČO: 31 704 964.
Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Július Tóth,
K000817
Spisová značka: 31K/58/2016

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Mlynarčík, narodený: 03.10.1963, bytom: Jána
Francisciho 154/31, 054 01 Levoča o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka: Miroslav Mlynarčík, narodený: 03.10.1963, bytom: Jána Francisciho
154/31, 054 01 Levoča.
U z n á v a konkurz za malý.
Ustanovuje predbežného správcu: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu:
S795 za správcu podstaty.
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 a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov
pohľadávok
a ich hlasovacích
práv.
Vydávaprihlásených
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

8
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trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade

U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú
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zisťovania a zabezpečovania
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úpadcu a vykonaných úkonoch,
o stave
súpisu
Obchodný
vestník
10/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňnajmä
vydania:
16.01.2017
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 a zároveň v tejto lehote
doručí na tunajší súd jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou
ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv.
U k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republiky v súlade
s čl. 40 Nariadenia Rady(ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom správcovi
musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v
poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, ďalej len ZKR).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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
Vydáva
Ministerstvo
podľa
zákona
č. 200/2011 Z.f)z.podpis
o Obchodnom
vestníku
uspokojovania
pohľadávky
zo spravodlivosti
všeobecnej Slovenskej
podstaty,republiky
e) celková
suma
pohľadávky,
(§ 29 ods.
1 ZKR).
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, 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
(§ vestník
28 ods. 810/2017
ZKR).
Obchodný
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Deň vydania: 16.01.2017
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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 Košice I dňa 9.1.2017
JUDr. Július Tóth,

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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K000818
Spisová značka: 32K/55/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03
Krtovce, adresa na doručovanie: Hurbanova 6, 903 01 Senec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Pavol
Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce, takto
rozhodol
I.
U s t a n o v u j e Mgr.Henrietu Slavkovskú, sídlo kancelárie správcu Ľ.Štúra 19, 934 01 Levice za
predbežného správcu dlžníkovi Pavol Hrnčiar, nar. 29.3.1990, bytom Krtovce 77, 956 03 Krtovce.
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000819
Spisová značka: 31K/56/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Jozef Schmidt, nar. 22.05.1965, bytom Rýnska 160/19, 949
11 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Jozef Schmidt, nar. 22.05.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11
Nitra, takto
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Schmidt, nar. 22.5.1965, bytom Rýnska 160/19, 949 11 Nitra.
Súd otvára malý konkurz.
Súd ustanovuje správcu Mgr. Veroniku Hetényiovú, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, značka správcu
S1668.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory
tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, sa neprihliada.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom podľa článku 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučuje dlžníka o možnosti oddlženia; návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník spolu s návrhom na
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Súd poučujevestník
dlžníka10/2017
o možnosti oddlženia; návrh
na oddlženie
je oprávnený podať dlžník spolu
návrhom16.01.2017
na
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deňsvydania:
vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia konkurzu a musí obsahovať okrem
všeobecných náležitostí návrhu aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov.
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 9.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K000820
Spisová značka: 32K/51/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01
Šahy, IČO: 34 134 085, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17,
936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy,
IČO: 34 134 085.
II.

Ustanovuje správcu Ing.Jozef Kulich, sídlo kancelárie správcu Slovenská 7, 940 01 Nové Zámky.

III.
Vyzýva všetkých veriteľov dlžníka TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO:
34 134 085, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré
nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde
Nitra. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka TURUL, spol. s.r.o., so sídlom Hlavné nám. 17, 936 01 Šahy, IČO: 34 134 085, 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.
V.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 14
ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000821
Spisová značka: 32K/56/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19
Číčov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov,
takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19
Číčov.
II.
III.
Zámky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
O t v á raao zmene
malý akonkurz.
doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

12
U s t a n o v u j e správcu JUDr. Tatiana Timoranská,
sídlo kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

I.
Číčov.

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19

II.

O t v á r a malý konkurz.

III.
Zámky.

U s t a n o v u j e správcu JUDr. Tatiana Timoranská, sídlo kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov,
aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú
pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu ; v jednom rovnopise aj na Okresnom súde Nitra.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované
spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách č.4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa v tomto konkurze
neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
U k l a d á správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Tibor Szücs, nar. 27.8.1960, bytom Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v
zmysle čl.40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 zo dňa 29.mája 2000.
VI.
P o u č u j e dlžníka o práve domáhať sa oddlženia po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených
zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
VII.
P o u č u j e účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa §
14 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000822
Spisová značka: 32K/32/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Casta Invest Slovakia s.r.o.,“ v konkurze“,
so sídlom Hollého ulica 10, 949 01 Nitra, ktorého správcom je JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3,
Nitra, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Ladislava Baráta, so sídlom kancelárie Školská 3, Nitra z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 10.1.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K000823
Spisová značka: 32K/41/2016
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: Anita Váczyová, nar. 24.6.1979, bytom Chotín 44, 946 31
Chotín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníčku: Anita Váczyová, nar. 24.6.1979, bytom Chotín 44, 946 31
Chotín, uznesením č.k. 32K/41/2016-80 zo dňa 7.12.2016 zastavil konkurzné konanie na dlžníka Anita Váczyová,
nar. 24.6.1979, bytom Chotín 44, 946 31 Chotín, pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.12.2016.
Okresný súd Nitra dňa 10.1.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K000824
Spisová značka: 1K/49/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marcel Popivčák, nar.
26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie
Hlavná 122, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením 1K/49/2014-111 zo dňa 06.12.2016
zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marcel Popivčák, nar. 26.03.1973, trvale bytom 8. mája 491/2, 089 01
Svidník po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2016
Okresný súd Prešov dňa 10.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000825
Spisová značka: 2CoKR/33/2016
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr.
Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PRO CIVITAS s.r.o., so sídlom
Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04, IČO: 45 869 464, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Pavel
Dragoň, nar. 06.05.1967, bytom Kvetná 93/10, 083 01 Sabinov, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného
súdu Prešov zo dňa 29.9.2016, č.k. 2K/20/2015-58 takto
rozhodol
P o t v r d z u j e uznesenie.
Strany sporu nemajú právo na náhradu trov odvolacieho konania.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ
musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané
advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.).
Krajský súd v Košiciach dňa 13.12.2016
JUDr. Vladimír Hrib, PhD., predseda senátu
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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K000826
Spisová značka: 2K/53/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: STAHLMETER
s.r.o., so sídlom 065 01 Hniezdne 379, IČO: 47 044 276, správcom ktorého je JUDr. Jozef Šperka PhD. MBA, so
sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Ján Pribišan, bytom L. Svobodu 1, 984 01 Lučenec doručené správcovi
dňa 4.2.2015 sa prihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 10.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000827
Spisová značka: 2K/53/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marta Poláková, nar. 24.1.1961, bytom 082
32 Kojatice 119, zast. JUDr. Daliborom Michalkom, Matuškova 22, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marta Poláková, nar. 24.1.1961, bytom 082 32 Kojatice 119.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do
obchodného registra

Okresný súd Prešov dňa 10.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, 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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K000828
Spisová značka: 1K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov,
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, konajúci Mgr. Marcel Novotný, riaditeľ daňového úradu o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: TEKNO, s.r.o., IČO: 36 696 331, so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, takto
rozhodol
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „Trestný zákon“) páchateľ trestného činu
poškodzovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa
dopustí ten, kto zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho
majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo
záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik a ten, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej
osoby tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť
majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
Podľa § 240 Trestného zákona páchateľ trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa potrestá odňatím slobody až na 8
rokov. Trestného činu zvýhodňovania veriteľa sa dopustí ten, kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné
záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa.
Podľa § 242 a § 243 Trestného zákona páchateľ trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
potrestá odňatím slobody až na 10 rokov. Trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania sa
dopustí ten, kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s
hlasovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
Okresný súd Prešov dňa 5.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000829
Spisová značka: 1K/50/2016
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/50/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
vo veci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/50/2016
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
proti
dlžníkovi: TEKNO, s.r.o., so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO:36 696 331
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 27.02.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
18.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania
odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka
konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie
pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s
prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na
odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol.
Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú
adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 05.01.2017
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

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

17

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

spisová značka: 1K/50/2016
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
dv.: 18.

sa

pojednávanie na deň 27.02.2017 o 12:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TEKNO, s.r.o.,
so sídlom Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO:36 696 331 a to
veriteľ č. 1: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
veriteľ č. 2: Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Vydáva
PrešovMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
V Prešove 05.01.2017 a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
JUDr. Štefan Tomašovský
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listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Obchodný vestník 10/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.01.2017
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 05.01.2017
JUDr. Štefan Tomašovský
sudca

Okresný súd Prešov dňa 5.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K000830
Spisová značka: 28K/63/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Adriana Gulišová, nar.
03.02.1964, bydliskom Lesnícka 23/9, 911 05 Trenčín, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Otto Markech
so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1427, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Ing. Adriana Gulišová, nar. 03.02.1964, bydliskom Lesnícka 23/9, 911 05 Trenčín sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 9.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000831
Spisová značka: 40NcKR/27/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Baláž, nar. 17.09.1969, trvale bytom Sládkovičova
582/27, 017 01 Považská Bystrica, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
I. Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníka: Milan Baláž, nar. 17.09.1969, trvale bytom Sládkovičova 582/27, 017 01
Považská Bystrica.
II. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, značka správcu S485.
III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce k skončeniu pracovného pomeru,
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa pristúpenie
zákona č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
- zabezpečenie
cudzieho
záväzku,
prevzatie
cudzieho
záväzku,
k cudziemu
záväzku alebo
poskytnutie
o zmene
a doplnení niektorých
zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
sľubu odškodnenia za aškodu
spôsobenú
treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom
poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
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- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom

III. Súd u r č u j e rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas trojročného skúšobného obdobia podliehať
písomnému súhlasu správcu nasledovne:
- uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a právne úkony dlžníka
smerujúce
skončeniu
pracovného pomeru, Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodnýkvestník
10/2017
Deň vydania: 16.01.2017
- založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby, nadobudnutie účasti alebo prevod účasti na
obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
- úkony týkajúce sa účasti v štatutárnych alebo dozorných orgánoch obchodných spoločností, družstiev alebo iných
právnických osôb,
- zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
- uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
- uzatváranie a ukončovanie platnosti zmlúv, ktorých predmetom bude jednorazové plnenie, presahujúce v peňažnom
vyjadrení sumu 330 eur, alebo opakujúce sa plnenie presahujúce v peňažnom vyjadrení sumu 160 eur v jednom
kalendárnom mesiaci,
- odmietnutie daru alebo dedičstva.
IV. Dlžník je p o v i n n ý počas trojročného skúšobného obdobia na konci každého skúšobného
roka poskytnúť správcovi na uspokojenie svojich záväzkov peňažné prostriedky v sume 2.100,- eur; ak táto suma
presiahne 70 % čistého príjmu dlžníka za uplynulý skúšobný rok, je dlžník povinný poskytnúť správcovi peňažné
prostriedky v sume najviac vo výške 70 % svojho čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok.
V. Správca je p o v i n n ý v priebehu skúšobného obdobia bez zbytočného odkladu oznamovať
súdu všetky významné skutočnosti, ktoré sa týkajú plnenia povinností dlžníkom.
VI. Správca je p o v i n n ý vždy na konci skúšobného roka podať súdu podrobnú správu o plnení povinností
dlžníka počas uplynulého skúšobného roka.
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 Trenčín dňa 10.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000832
Spisová značka: 22K/6/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnú spoločnosť Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so
sídlom Ľudmily Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 671, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so sídlom Ľudmily Podjavorinskej
1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 671, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti Drevovýroba SIMA spol. s r. o. so sídlom Ľudmily
Podjavorinskej 1A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 128 671.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000833
Spisová značka: 38K/51/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Hlísta, nar. 12.11.1977, trvale
bytom Hrachovište 258, 916 16 Krajné, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie
Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, takto
rozhodol
I. JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňova so sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372
sa odvoláva z funkcie správcu.
II. Mgr. Marek Piršel so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1670 sa ustanovuje do
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 10.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K000834
Spisová značka: 4K/38/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIP AUTOTRANSPORT s.r.o., so
sídlom Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin - Priekopa, IČO: 36 779 571, správcom ktorého je: JUDr. Lenka
Maďarová, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku, takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu: VIP AUTOTRANSPORT s.r.o., so sídlom Volgogradská 4923/39, 036 01 Martin Priekopa, IČO: 36 779 571, pre nedostatok majetku zrušuje.
Správcovi JUDr. Lenke Maďarovej, so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina odmenu z výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty a náhradu výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach 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).
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii).
Okresný súd Žilina dňa 9.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K000835
Spisová značka: 3K/25/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Kolísek, nar. 29.6. 1968, bytom
Zvolenská 13, 010 01 Žilina, uznesením 3K/25/2013-242 zo dňa 5.12. 2016 zrušil konkurz pre nedostatok majetku
úpadcu. uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.12. 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 Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Kolísek, nar. 29.6. 1968, bytom
Zvolenská 13, 010 01 Žilina, uznesením 3K/25/2013-242 zo dňa 5.12. 2016 zrušil konkurz pre nedostatok majetku
úpadcu. uznesenie nadobudlo právoplatnosť 29.12. 2016.
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K000836
Spisová značka: 1K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.,
Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, takto
rozhodol

I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, pričom aby zároveň predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 5.1.2017 tridsať (30) dní v omeškaní
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 5.1.2017
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 5.1.2017 a v deň predloženia tejto
informácie súdu
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Zároveň dlžníka poučuje, že nedodržanie povinností, ktoré sú mu v
začatom konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona môže byť sankcionované aj
prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
8.3.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva dlžníka, aby sa na
pojednávanie dostavil.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Súd upovedomuje navrhovateľa - veriteľa: Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o.,
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 731 544 a označených veriteľov: Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.,
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 161, Sociálnu poisťovňu, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 a
Slovenskú republiku - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, že vo veci návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 8.3.2017 o 09:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č.
2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K000837
Spisová značka: 1K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969,
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova
939/46, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov, 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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P r i z n á v a správcovi: JUDr. Gabriele Bírošovej, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 772,76 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v
akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V
sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu
možné a účelné.

Okresný súd Žilina dňa 10.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K000838
Spisová značka: 1K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rastislav Kaličák, nar. 27.12.1969,
Hurbanova 208/64, 022 01 Čadca, správcom ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova
939/46, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
P o u k a z u j e nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 €
správcovi na účet správy podstaty. Poukázaná suma slúži ako záloha na činnosť správcu v konkurze.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi na účet správy podstaty nespotrebovaný preddavok
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina a
vedený pod položkou registra: 133, rok: 2016, po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v
akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V
sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu
možné a účelné.
Okresný súd Žilina dňa 10.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
K000839
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kučák, nar. 12.07.1968, bytom
Valča 571, 038 35 Valča, správca úpadcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok, takto
rozhodol
I. Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 664 eur na účet
správy podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 664 eur na účet
správy podstaty.
II. Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 664 eur, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 14.12.2016,
vedený pod položkou registra 170/2016, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu 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 10.1.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K000840
Spisová značka: 4K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kučák, nar. 12.07.1968, bytom
Valča 571, 038 35 Valča, správca úpadcu: JUDr. Michal Brož, so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok, 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.).
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:
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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 10.1.2017
Mgr. Denisa Šlacká, vyšší súdny úradník
K000841
Spisová značka: 40K/35/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NOVÝ OBZOR s. r. o. v konkurze so
sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 36 702 617, ktorého správcom je Crossdefault
Management Group, k. s. so sídlom kancelárie Piaristická 21, 911 01 Trenčín, IČO 45 462 801, značka správcu
S1433, o uznaní konkurzu za malý bez návrhu takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 40K/35/2016-94 zo dňa 13.10.2016, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 20.10.2016, vedený na majetok úpadcu NOVÝ OBZOR, s. r. o. v
konkurze so sídlom Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO 36 702 617, za malý a otvára malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 12.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riedel Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/4/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu
S1731, správca úpadcu Jozef Riedel, nar.: 07.04.1987, bytom Minčolská 1782/1, 010 07 Žilina týmto v súlade s ust.
§ 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o nové súpisové zložky majetku Úpadcu:
Peňažná pohľadávka:
Meno
Dlžník –
Dlžník – Dlžník - Dlžník
a priezvisko
/ ulica,
mesto PSČ
štát
názov dlžníka číslo

- Dlžník
IČO:

– Celková
Mena Právny dôvod vzniku
suma v €

Súpisová
hodnota v €

Mzda úpadcu za obdobie 09/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
ELMAX ŽILINA,
Žilina –
Slovenská
Dlhá 85
010 09
36 401 676 469,83 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 469,83 €
a.s.
Bytčica
republika
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 10/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
ELMAX ŽILINA,
Žilina –
Slovenská
Dlhá 85
010 09
36 401 676 454,61 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 454,61 €
a.s.
Bytčica
republika
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie 11/2016
v rozsahu, v akom môže byť postihnutá
ELMAX ŽILINA,
Žilina –
Slovenská
Dlhá 85
010 09
36 401 676 618,94 € EUR výkonom rozhodnutia alebo exekúciou 618,94 €
a.s.
Bytčica
republika
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa §
67 ods. 1 písm. b) ZKR

LawService Recovery, k.s., správca

K000843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BRETOIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Wágnera 1780/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 793 329
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1R/7/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/7/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej veci úpadcu BRETOIL, s.r.o., so sídlom A. Wágnera 1780/32, 984 01 Lučenec, IČO:
36 793 329 , č. k. 1R/7/2014 oznamuje zmenu sídla kancelárie a zmenu úradných hodín. Nové sídlo kancelárie je
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08.00 do 14.00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K000844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo " v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ábelová 1, 985 13 Ábelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 195 901
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/74/2015 S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/74/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej veci úpadcu Poľnohospodárske družstvo „v likvidácii“ so sídlom Ábelová 985 13, IČO
00 195 901, č.k. 1K/74/2015 oznamuje zmenu sídla kancelárie a zmenu úradných hodín. Nové sídlo kancelárie je
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08.00 do 14.00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K000845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Naď Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Nemcovej 956/41, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1980
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2015 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej veci úpadcu Norbert Naď, nar. 03.11.1980, bytom B. Nemcovej 956/41, 990 01 Veľký Krtíš, č.k.
2K/28/2015 oznamuje zmenu sídla kancelárie a zmenu úradných hodín. Nové sídlo kancelárie je Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica, Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08.00 do 14.00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

KRIVANKON k.s.
správca S 1704

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Gajdoš - MG REAL
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svitavská 2 523/2, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 227 601
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2016 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej veci úpadcu Michal Gajdoš – MG REAL, s miestom podnikania Svitavská 532/2, 965 01 Žiar
nad Hronom, IČO: 43 227 601, č. k. 4K/7/2016 oznamuje zmenu sídla kancelárie a zmenu úradných hodín. Nové
sídlo je Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08.00 do 14.00
hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, počas úradných
hodin. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K000847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Kanoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1984
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1NcKR 43/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1NcKR 43/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca vo veci oddlženia dlžníka Mgr. Jozef Kanoš, nar. 15. 03. 1984, Sadová 16, 974 01 Banská Bystrica
1NcKR 43/2013 oznamuje zmenu sídla kancelárie a zmenu úradných hodín.
Nové sídlo je Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, Nové úradné hodiny sú počas pracovných dní od 08.00 do
14.00 hod.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, počas úradných
hodin.
Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

KRIVANKON k.s.
správca S 1704
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bombová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 416/5, 060 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1945
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2NcK 4/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2NcK 4/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca vo veci oddlženia dlžníka Mária Bombová, nar. 24. 10. 1945, bytom 060 01 Revúca, Francisciho , č. k.
2NcK 4/2015 oznamuje kedy a kde možno nahliadať do spisu.
Do spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, počas úradných
hodin dní od 08.00 do 14.00 hod.

Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 204 00 555 alebo emailom kancelaria@krivankon.eu.

KRIVANKON k.s.
správca S 1704

K000849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchobová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Hraničiarov 1623/10, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/50/2016 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/50/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky: nespotrebovaná časť preddavku
Súpisová hodnota: 663,88 eur
Deň zaradenia 9.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 1

Typ súpisovej zložky: peniaze v hotovosti
Popis: hotovosť vo výške 996,12 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 996,12 eur
Deň zaradenia 9.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 2

Typ súpisovej zložky: iná majetková hodnota
Popis: zrážka zo mzdy 11/2016
Súpisová hodnota: 68,61 Eur
Deň zaradenia: 9.1.2017
Číslo súpisovej zložky: 3

K000850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SVITSTROJ, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 101, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 474 568
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/66/2015 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/66/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania schôdze veriteľského výboru SVITSTROJ, a.s.,
so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 474 568
Spisová značka správcovského spisu:

2K/66/2015 S1169

Spisová značka súdneho spisu:

2K/66/2015

Dátum a čas konania:

05.01.2017

Prítomní:
Členovia veriteľského výboru:
·
·
·

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
RAVEN a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Program schôdze veriteľského výboru:
1. Otvorenie.
2. Súhlas s predajom majetku úpadcu.
3. Záver.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru - CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.,
v súlade s § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“).
V zmysle § 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“.
Všetci členovia veriteľského výboru požiadali o formu písomného hlasovania.
1. Otvorenie
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods.1 ZKR. Predseda veriteľského výboru na
základe oznámenia správcu úpadcu o výsledkoch ponukového konania na predaj časti majetku úpadcu a jeho
žiadosti o odsúhlasenie predaja časti majetku úpadcu víťazovi ponukového konania, zvolal zasadnutie veriteľského
výboru a navrhol členom veriteľského výboru hlasovať písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru.
2. Súhlas s predajom majetku úpadcu
Správca úpadcu vyhlásil ponukové konanie na predaj časti majetku úpadcu, v rámci ktorého najvyššiu kúpnu cenu
za ponúkaný majetok ponúkol záujemca CREDIT POINT, s.r.o. a to sumu 300 000,- EUR. Vzhľadom k tomu, že
uvedený návrh podlieha súhlasu veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru dal o tomto návrhu hlasovať.
Členovia veriteľského výboru zaslali hlasovacie lístky e-mailom a doručili ich aj poštou predsedovi veriteľského
výboru.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s právom
hlasovať v spojení s ust. § 38 ods. 3 ZKR.
Na základe doručených hlasovacích lístkov bolo vyhodnotené hlasovanie o udelení súhlasu s predajom majetku
úpadcu a to nasledovne:
Veriteľský výbor nesúhlasí, aby sa majetok úpadcu ponúkaný v rámci ponukového konania, zverejneného
dňa 21.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 222/2016 (časť podniku úpadcu) predal spoločnosti CREDIT
POINT, s.r.o., so sídlom Tbiliská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 47 568 003 za kúpnu cenu 300.000,- EUR.
O udelení súhlasu s predajom majetku úpadcu hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:
Hlasovanie

Veriteľ

ZA

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
RAVEN a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Spolu

PROTI
1

1
1

1
2

Spolu hlasov
1
1
1
3

Uznesenie: Veriteľský výbor nesúhlasí s tým, aby sa majetok úpadcu ponúkaný v rámci ponukového
konania, zverejneného dňa 21.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 222/2016 (časť podniku úpadcu) predal
spoločnosti CREDIT POINT, s.r.o., so sídlom Tbiliská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 47 568 003 za kúpnu cenu
300.000,- EUR
Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov veriteľského výboru.
3. Záver
Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.
V Svite, dňa 05.01.2017
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_______________________________
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
predseda veriteľského výboru
v z. JUDr. Peter Berník, konateľ / advokát
BERNÍK & partneri, s.r.o.

Prílohy: Zápisnica z otvárania obálok
Hlasovacie lístky – 3x

K000851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermánek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/89/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/89/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

32

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu - Igor Hermánek, nar.:
21.04.1964, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad Hronom (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na
majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.12.2016, sp. zn. 2K/89/2016,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 250/2016 dňa 30.12.2016 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola
ustanovená spoločnosť: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka
správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Igor Hermánek, born on 21.04.1964, with permanent address Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad
Hronom, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica dated 23.12.2016, No. 2K/89/2016, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 250/2016 from 30.12.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed LawService Recovery, k.s., with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen, registered with the
List of trustees of Ministry of Justice of the Slovak republic, ref. No. of truste S 1731 as the trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 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 report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 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 is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Vo Zvolene, 04.01.2017
In Zvolen, 04.01.2017
LawService Recovery, k.s., správca úpadcu
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K000852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermánek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1964
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/89/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/89/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Igor Hermánek, nar.: 21.04.1964, bytom Oremlaz 477/21, 976 62 Brusno – Ondrej nad Hronom oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod.
do 15:00 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421 45 52 40 200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K000853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Poničana 5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. RNDr. Silvia Prachová
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1819
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I

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

35

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Okresný súd Bratislava I
4K/50/2016
Súpis všeobecnej podstaty

Majetok

Zápis do súpisu
Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová
hodnota

Súpisová zložka majetku

Deň
Spoluvlastnícky zapísania
Celková suma Mena
podiel úpadcu majetku

Hodnota
zapisovaného
majetku
Dôvod zapísania
stanovená
majetku
vlastným
odhadom
správcu v EUR

Finančná hotovosť

1 660,00 €

9.1.2017

§ 67 ods.1 písm.
1 660,00 €
a) ZKR

9.1.2017

nespotrebovaný
preddavok na
663,80 €
úhradu odmeny a
výdavkov správcu

Preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov správcu v zmysle ust. § 13
ods.1 zákona č.7/2005 Z.z., ktorý
úpadca zaplatil na účet Okresného 663,80 €
súdu Bratislava I pred podaním
návrhu na vyhlásenie
konkurzu

EUR 1/1

EUR 1/1

Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová
hodnota

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová zložka majetku

Pohľadávka

Dlžník (meno
a priezvisko
alebo názov a
bydlisko alebo
Mena Celková suma
sídlo,
prípadne aj
deň narodenia
a IČO)

Deň zapísania
Právny dôvod
majetku
vzniku

Hodnota
zapisovaného
Dôvod zapísania majetku určená
majetku
vlastným
odhadom
v EUR

Ivan Illéš, nar.
19.4.1987,
bytom
EUR 43 200,00 €
Okružná
2468/13, 900
31 Stupava

Pohľadávka
vznikla na
základe
9.1.2017
zmluvy o
pôžičke

§ 67 ods.1 písm.
0,00 €
a) ZKR

K000854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 812 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Fadi Farodus, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.,
so sídlom Piaristická 2, 949 24 Nitra, IČO: 36 812 510 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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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zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: Milan Rác
Bytom: Na Čerešňovom vrchu 47, 949 11 Nitra

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

30.782,26 €
2
Neuplatnené
9/1 - 9/2
22.12.2016

V Nitre, dňa 11.01.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K000855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted
Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 8887/53, Poprad, IČO: 46 607 901 (ďalej len „úpadca“), týmto
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Express Wagons, a.s.
Sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 34 138 234
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.100.000,00 €
1
Neuplatnené
14/107
29.12.2016

V Košiciach, dňa 11.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaško Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 141/38, 058 01 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2016 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Dôvod zapísania: nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
23.Iná majetková hodnota
právny dôvod:

finančná hotovosť

celková suma:

70,00 €

súpisová hodnota:

70,00 €

deň zapísania:

11.01.2017

V Poprade, 11.01.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Správca

K000857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Táka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1954
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2015
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 konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty
Spoločnosť Advisors k.s. so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty
úpadcu Ondrej Táka, nar. 03.05.1954, trvale bytom Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec, v súlade s ustanovením § 96
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecne podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku
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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Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a
podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou
poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako
rozsahu určenom správcom.

Advisors k.s.,
správca konkurznej podstaty

K000858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted
Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 8887/53, Poprad, IČO: 46 607 901(ďalej len „úpadca“), týmto
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného
veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Optifin Invest s.r.o.
Sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457
Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

5.753.619,99 €
2
Neuplatnené
29/53 - 29/54
29.12.2016

V Košiciach, dňa 11.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Verzea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2013 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/5/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata:
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 400.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 600.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 400.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 1 000.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 300.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR
- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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- Typ súpisovej položky: iné majetkové práva, súpisová hodnota: 500.-€, deň zápisu 11.1.2017, dôvod zápisu:
majetok úpadcu, Mena: EUR

Správca JUDr. Jozef Hurtiš

K000860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Hrozinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhý rad 85, 966 54 Tekovské Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2015 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Eva Hrozinová, dát. nar.: 06.05.1960,
bytom Dlhý rad 85, 966 54 Tekovské Nemce, 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 (dávok soc. poist.) úpadcu za obdobie: 10/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 143,82,00 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 príjmu (mzdy) úpadcu za obdobie: 4/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 (mzdy) úpadcu za obdobie: 5/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 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 príjmu (mzdy) úpadcu za obdobie: 6/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 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 príjmu (mzdy) úpadcu za obdobie: 7/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
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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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 (mzdy) úpadcu za obdobie: 8/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 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 príjmu (mzdy) úpadcu za obdobie: 9/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 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 príjmu (mzdy) úpadcu za obdobie: 10/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (mzdy) úpadcu za obdobie: 11/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 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 príjmu (mzdy) úpadcu za obdobie: 12/2016.
Register: neuvedené
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 113,00 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:
Sporný zápis:

V Nitre, dňa 10.01.2017

Mgr. Roman Nagy, správca

K000861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chanová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 1309/43, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.6.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 29K/34/2012 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/34/2012
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
Peňažná
pohľadávka

Deň vydania: 16.01.2017

Spoluvlastnícky Deň
podiel
zapísania

Zrážka zo mzdy úpadcu zrealizovaná zamestnávateľom
úpadcu, pripísaná na bankový účet úpadcu zriadený
1/1
správcom na účely konkurzu, vo výške 119,38 EUR,
vyplatená od zamestnávateľa Úpadcu

Súpisová
Dôvod zapísania hodnota
majetku v EUR

Majetok úpadcu
11.01.2017 podliehajúci
119,38 EUR
konkurzu

V Trenčíne, dňa 11.1.2017
Mgr. Xénia Hofierková, správca
úpadcu Jana Chanová „v konkurze“

K000862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, IČO: 31 732 887 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 1K/48/2016 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30
hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č.
+421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu: presov@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať
najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K000863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aviatico, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 544 801
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/3/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z á p i s n i c a zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 03.01.2017
Dlžník: Aviatico s. r. o.
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Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO: 46 544 801
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 38136/T
Veriteľský výbor:
Predseda: ČSOB Leasing, a.s.
Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
IČO: 35 704 713
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1220/B
Zastúpený: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Prievozská 4/B, Bratislava 821 09
IČO: 47 239 921
v mene ktorej koná JUDr. Milan Malata, advokát a konateľ
číslo licencie SAK: 3864
zastúpený na základe substitučnej plnej moci: Mgr. Peter Lánik, advokátsky koncipient
Člen: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B
Člen: IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO: 36 745 804
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44839/B
Predseda veriteľského výrobu e-mailom zo dňa 02.01.2017 zvolal zasadnutie veriteľského výboru na deň
03.01.2017 o 10:00 hod. v sídle právneho zástupcu Predsedu veriteľského výboru, s bodom programu
„Rozhodovanie o schválení/zamietnutí prepracovaného reštrukturalizačného plánu“, na ktoré pozval členov
veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru po otvorení schôdze veriteľského výboru zistil, že na schôdzu veriteľov sa
ustanovili všetci pozvaní členovia veriteľského výboru (podľa prezenčnej listiny), a že veriteľský výbor je v súlade s §
128 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.
Predseda veriteľského výboru s poukazom na § 144 ods. 1 ZKR skonštatoval, že lehota na rozhodnutie
o prepracovanom reštrukturalizačnom pláne bola zachovaná.
Veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 1 ZKR po prerokovaní reštrukturalizačného plánu dlžníka pristúpil ku
hlasovaniu o reštrukturalizačnom pláne. ZA prijatie reštrukturalizačného plánu hlasovali členovia veriteľského
výboru: Slovenská sporiteľňa, a. s., IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. PROTI prijatiu reštrukturalizačného plánu
hlasoval člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a. s. Veriteľský výbor hlasovaním v pomere 2:1 rozhodol, že:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Veriteľský výbor schvaľuje predložený návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka a žiada Správcu
reštrukturalizácie o zvolanie schvaľovacej schôdze. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu
oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie veriteľským
výborom schváleného reštrukturalizačného plánu.“
V Bratislave 03.01.2017
_______________________
ČSOB Leasing, a.s.
v. z. Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Predseda veriteľského výboru

K000864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Zostatková suma: 183,35 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie konkurzu
Súpisová hodnota: 183,35 EUR
Deň zapísania do súpisu: 11.1.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Súpisová zložka č. 3
Opis súpisovej zložky: Preddavok
Zostatková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok

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

47

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

Číslo účtu: konkurzný účet správcu
Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 11.1.2017
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

V Poprade dňa 11.1.2017
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K000865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 732 887
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/48/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/48/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu:
FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, Slovenská republika,
IČO: 31 732 887 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/48/2016
zo dňa 02.01.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor:
FLEXOGRAFIK s.r.o. v reštrukturalizácii, residency at Osloboditeľov 654/25, 059 35 Batizovce, Slovak republic,
Reg. No.: 31 732 887 (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, proc. no: 1K/48/2016 dated as of January 02nd, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the
Debtor’s estate and the trustee I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2017.
This resolution became valid and enforceable on 11th of January 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu a v jednom na súd.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of
the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
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the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website www.justice.gov.sk. When
lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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

K000866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Godovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 31, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.8.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
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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Spisová značka správcovského spisu: 38K/43/2016 s 41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/43/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Číslo súp.
Názov
zložky

Číslo
zápisu

Register Popis

Súpisová
hodnota v €

4

Základná škola s materskou školou
Samuela Timona, 913 21 Trenčianska
Turná 30

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

308,22

5

Základná škola s materskou školou
Samuela Timona, 913 21 Trenčianska
Turná 30

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

279,73

K000867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Machaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2015 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Týmto správca v súlade s § 96 a § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v zákonnej 45 dňovej lehote plynúcej
odo dňa uplynutia lehoty na podanie námietok voči zoznamu pohľadávok proti podstate zostavil nasledovný
Návrh konečného rozvrhu výťažku
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 5.8.2015, sp.zn.: 1K/35/2015, ktoré bolo uverejnené vo vydaní
Obchodného vestníka č. 153/15, dňa 11.8.2015, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Peter Machaj, nar.
9.5.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Machaj,
nar. 9.5.1981, bytom Novomeského 1147/32, 083 01 Sabinov, otvoril malý konkurz a zároveň ustanovil do funkcie
správcu JUDr. Ing. Annu Žoldošovú, so sídlom kancelárie správcu Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, značka
správcu S1537.
Dňa 29.9.2015 bol vo vydaní Obchodného vestníka č. 186/2015 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, do ktorého
správca zahrnul nasledovné súpisové zložky majetku:
Súpisová zložka č. 1
Hnuteľná vec – Motocykel YAMAHA RN 04/I/I

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: 2000,00 EUR
Mena: EUR
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dňa 11.1.2017 bolo na zverejnenie v Obchodnom vestníku SR zaslané doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o zrážky zo mzdy úpadcu za celé obdobie konkurzu a o preddavok zložený navrhovateľom – dlžníkom na účet
súdu, ktorý bol prevedený súdom v prospech konkurzného účtu.
Súpisová zložka č. 2
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu
Zostatková suma: 183,35 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR – zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie konkurzu
Súpisová hodnota: 183,35 EUR
Deň zapísania do súpisu: 16.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
Súpisová zložka č. 3
Opis súpisovej zložky: Nespotrebovaná časť preddavku
Zostatková suma: 663,88 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Nespotrebovaná časť preddavku
Číslo účtu: účet Okresného súdu Prešov
Banka: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Deň zapísania do súpisu: 16.9.2016
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR
V konkurze nebol speňažený žiaden majetok, ktorý by tvoril oddelenú podstatu.
Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky nasledovní veritelia:
Veriteľ

Zistená suma

JUDr. Jozef Furčák, advokát

500,00 €

Mgr. Marek Lipták

5.000,00 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

91,00 €

Spolu

5.591,00 €

Rozvrhová časť

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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I. Výťažok
1.

Súpisová zložka č. 1
Súpisová hodnota: 2000,00 EUR
Speňaženie: Predaj v ponukovom konaní
Hrubý výťažok: 2010,00 EUR

2.

Súpisová zložka č. 2
Súpisová hodnota: 183,35 EUR
Speňaženie: Úhrada na správcovský účet
Hrubý výťažok: 183,35 EUR

3.

Súpisová zložka č. 3
Súpisová hodnota: 663,88 EUR
Speňaženie: Úhrada na správcovský účet
Hrubý výťažok: 663,88 EUR

SPOLU suma hrubého výťažku zo speňaženia majetku, zahrnutého do všeobecnej podstaty: 2857,23 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate
Dňa 16.11.2016 bol vo vydaní Obchodného vestníka č. 220/2016 zverejnený oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty v súlade s ustanovením § 96 ods. 2
ZKR.
V lehote na podanie námietok nebola do kancelárie správcu oprávnenými osobami doručená žiadna námietka proti
zoznamu pohľadávok proti podstate. Celková suma pohľadávok proti podstate predstavuje sumu vo výške 1679,49
EUR. Podrobný zoznam pohľadávok proti podstate bol na požiadanie doručený zástupcovi veriteľov e-mailom.
III. Rozvrh výťažku
-

Výťažok spolu (hrubý): 2857,23 EUR

-

Pohľadávky proti podstate spolu: 1679,49 EUR

-

Suma výťažku určená na pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov: 1177,74 EUR

-

Prihlásené pohľadávky veriteľov spolu: 5591,00 EUR

-

Percentuálny pomer uspokojenia: 21,06 %

Veriteľ

Zistená suma

Suma na uspokojenie

JUDr. Jozef Furčák, advokát

500,00 €

105,32 €

Mgr. Marek Lipták

5.000,00 €

1053,25 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

91,00 €

19,17 €

Spolu

5591,00 €

1177,74 €

IV. Lehota na schválenie a poučenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa ustanovení § 96 ods. 5 ZKR a 101 ods. 1 ZKR správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti
podstate a uplatnených námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
V súlade s vyššie uvedeným, správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku
lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku SR.
Príslušný orgán môže návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo neschváliť. Ak príslušný orgán návrh
konečného rozvrhu výťažku nechváli, správca bezodkladne predloží návrh konečného rozvrhu výťažku súdu, ktorý
rozhodne o jeho schválení. Správca bude rovnako postupovať aj v prípade, ak bude príslušný orgán nečinný.
Správca si týmto taktiež dovoľuje požiadať JUDr. Jozefa Furčáka, advokáta ako veriteľa o oznámenie
identifikačných údajov pre platbu výťažku podľa rozvrhu výťažku.

S úctou
____________________________
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K000868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/39/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.11.2016 č. k. 25K/39/2016-107, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 219/2016 zo dňa 15.11.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milan Juriga, nar. 16.03.1964,
bytom Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, súd uznal konkurz za malý a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola Správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečenej pohľadávky,
ktorú Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Pribinova 25, Bratislava

35 792 752

2 439,86 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dana Fialová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tešedíkova 77, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 105 504
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2014 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznom konaní úpadcu: Ing. Dana Fialová, Tešedíkova 77,, 841 06 Bratislava, IČO: 40 105 504 číslo
konania: 8K/51/2014 S1508 bola doručená prihláška pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Výška prihlásenej pohľadávky spolu: 80,- EUR.
V Bratislave dňa 11.01.2017
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K000870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TopFood Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 351 687
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/17/2014S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Trnava Uznesením zo dňa 15.07.2014 č. k. 23K/17/2014-136, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 140/2014 zo dňa 23.07.2014, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TopFood Slovakia, s.r.o., Pekárska
11, 917 01 Trnava, IČO: 36 351 687, ustanovil do funkcie správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie
Pekárska 11, 917 01 Trnava a zároveň vyzval veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
V konkurznom konaní Úpadcu bola Správcovi doručená po základnej prihlasovacej lehote súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok, ktoré Správca v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR zapísal do zoznamu
pohľadávok Úpadcu nasledovne:
Veriteľ
Názov

Adresa

IČO

Celková suma

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

484,50 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

555,75 EUR

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

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

493,05 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

544,35 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

490,20 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

381,90 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

407,55 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

480,00 EUR

Lucia Krajčíková

Mládežnícka 736/138A, 956 07 Veľké Ripňany

33 986 231

441,00 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K000871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aviatico, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 544 801
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23R/3/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/3/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Erik Bilský správca dlžníka v reštrukturalizácií: Aviatico, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 46 544 801,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38136/T, podľa ustanovení § 146
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov zvoláva schvaľovaciu schôdzu účastníkov plánu, ktorá sa bude konať na adrese: Pekárska 11, 917
01 Trnava dňa 07.02.2017 o 11,00 hod..
Prezencia účastníkov plánu sa uskutoční pred schvaľovacou schôdzou od 10,00 hod do 11,00 hod.
Veriteľský výbor schválil predložený reštrukturalizačný plán na svojom zasadnutí dňa 03.01.2017 a odporučil
oprávneným veriteľom, aby hlasovali za prijatie tohto plánu na schvaľovacej schôdzi účastníkov plánu. Účastníci
plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu v stránkových hodinách od 9,00 do 15,00 hod. po
predchádzajúcom zapísaní do poradovníka na základe e-mailovej požiadavky na adrese bilsky.spravca@gmail.com
alebo telefonickej žiadosti na telefónnom čísle 033 / 55 91 633.
Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia aktuálny
výpis z Obchodného registra, zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 87, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €
- o sumu 100 €

K000873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szilágyiová Edita, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 445, 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/21/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/21/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac november 2016 o sumu 1279,29 €
- za mesiac december 2016 o sumu 339,45 €

K000874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutišová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 332/1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/76/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/76/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac november 2016 o sumu 593,12 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavla Jesenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Budiač
Sídlo správcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2015 S1175
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty - nové znenie:

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.11.2015, spis. zn.: 2K/48/2015 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 220/2015 zo dňa 16.11.2015, K024882, bolo začaté konkurzné konanie voči dlžníkovi Pavla
Jesenáková, narodená 25.12.1975, trvale bytom Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.11.2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 228/2015 zo
dňa 27.11.2015, K025797, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Pavla Jesenáková a do funkcie správcu
úpadcu bol ustanovený Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, značka správcu
S1175. Rovnakým uznesením bol konkurz úpadcu uznaný za malý.

Dňa 04.12.2015 bola v Obchodnom vestníku č. 233/2015, K026275 zverejnená informácia o vyhlásení konkurzu
známym veriteľom úpadcu, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch EÚ ako
v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Oznámenie správcu o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
234/2015, K026447 dňa 07.12.2015.
Následne správca v stanovených lehotách podával súdu správy o činnosti správcu v zmysle ustanovenia § 12 ods.
5 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. Správca vyhotovil konečný zoznam
prihlásených pohľadávok po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Po uplynutí lehoty na popieranie
pohľadávok správca vyhotovil konečný zoznam zistených pohľadávok a jeden rovnopis doručil súdu.
Oznámenie o zvolaní prvej schôdze konkurzných veriteľov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2016,
K00880 dňa 18.01.2016 a konala sa dňa 01.03.2016 o 12.00 hod v kancelárii správcu na 7.poschodí
v administratívnej budove na Seberíniho ul.1 v Bratislave. Prvá schôdza veriteľov bola uznášaniaschopná, nakoľko
bol prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať. V zmysle ustanovenia § 107 ods. 2 ZKR si
schôdza veriteľov v malom konkurze volí namiesto veriteľského výboru, zástupcu veriteľov.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 17/2016, K001738 zo dňa 27.01.2016.
V konkurze nebol žiadny majetok, ktorý by tvoril oddelenú podstatu.
Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky 3 veritelia, s celkovým počtom prihlášok 5, spolu v prihlásenej a zistenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do konkurzu si prihlásili svoje pohľadávky 3 veritelia, s celkovým počtom prihlášok 5, spolu v prihlásenej a zistenej
výške 88.654,62 Eur.
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 173/2016,
K020670, dňa 08.09.2016. Proti tomuto zoznamu neboli v termíne podané žiadne námietky.

Rozvrhová časť
Všeobecná podstata pozostáva z týchto zložiek majetku:
Finančná hotovosť, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnená v Obchodnom vestníku
č.17/2016 zo dňa 27.01.2016. Finančná hotovosť – zostatok na účte, zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty
a zverejnená v Obchodnom vestníku č. 17/2016 zo dňa 27.01.2016.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
158/2016, dňa 16.08.2016, K018891, ako zrážky zo mzdy ku dňu 31.07.2016 (iná majetková hodnota).
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, bolo zverejnené v OV č. 184/2016, vydaný
dňa 26.09.2016, K021988, zrážky zo mzdy ku dňu 31.08.2016 (iná majetková hodnota). Doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, bolo zverejnené v OV č. 198/2016, vydaný dňa 14.10.2016,
K023589, zrážky zo mzdy ku dňu 30.09.2016 (iná majetková hodnota). Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
o novú súpisovú zložku majetku, bolo zverejnené v OV č. 209/2016, vydaný dňa 31.10.2016, K024817, zrážky zo
mzdy ku dňu 31.10.2016 (iná majetková hodnota). Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku
majetku, bolo zverejnené v OV č. 215/2016, vydaný dňa 09.11.2016, K025481, zrážky zo mzdy ku dňu 30.11.2016
(iná majetková hodnota). Vrátený preddavok úpadcovi k rukám správcu.
Spolu suma výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje čiastku v sume 5.278,17,- Eur.

II. Pohľadávky proti podstate

Správca konštatuje, že v konkurze boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené pohľadávky proti
podstate spolu v celkovej výške 1.826,47,- Eur. Dňa 05.09.2016 vypracoval správca zoznam pohľadávok
proti podstate.

Priradenie k súpisovej zložke majetku: pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové
zložky majetku, nakoľko súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku.

III. ROZVRH
Výťažok spolu: 5.278,17,- Eur
Pohľadávky proti podstate: 1.826,47,- Eur
Suma výťažku po odrátaní pohľadávok proti podstate určená na rozdelenie veriteľom: 3.451,7,- Eur
Pomer uspokojenia jednotlivých pohľadávok veriteľov prihlásených do konkurzného konania úpadcu je
3,8934%.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na schválenie
Podľa ust. §101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov
o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na tento účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru. Podľa ust. § 107 ods. 2 ZKR v malom konkurze volí schôdza veriteľov
namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov, ktorým je Československá obchodná banka, a.s.
V súlade s vyššie uvedeným určujem na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Ing. Vladimír Budiač, správca

K000876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlák Vladimír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevená 960/9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2014 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- za mesiac november 2016 o sumu 622,50 €

K000877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Rajnoha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz 410, 919 08 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/20/2015 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/20/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 17
iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou podľa ust. §72
ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac december 2016
súpisová hodnota: 94,70€
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F.B.A., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 347 651
Obchodné meno správcu:
MK Recovery,k.s.
Sídlo správcu:
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/36/2016 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es)
„Convocatoria
para
la
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de
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Plazos
aplicables“
(cs)
"Výzva
k
přihlášení
pohledávky.
Závazné
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(da)
„Opfordring
til
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af
fordringer.
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opmarksom
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fristerne“
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Etwaige
Fristen
beachten“
(et)
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esitamise
kutse.
Järgitavad
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(en)
„Invitation
to
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claim.
Time
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be
observed“
(fr)
„Invitation
a
produire
une
créance.
Délais
a respecter“
(it)
„Invito
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Termine
da
osservare“
(lv)
„Uzaicinajums
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Termini,
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jaievero"
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„Kvietimas
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl)
„Oproep
tot
indiening
van
schuldvorderingen.
In
acht
te
nemen
termijnen”
(pl)
„Wezwanie
do
zgłoszenia
wierzytelności.
Przestrzegać
terminów"
(pt)
„Aviso
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reclamaçao
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(sk)
„Výzva
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prihlásenie
pohľadávky.
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stanovené
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(sl)
„Poziv
k
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(fi)
„Kehotus
saatavan
ilmoittamiseen.
Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní týmto ako správca úpadcu
F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, SR, IČO: 47 347 651, oznamujeme, že bol na
majetok úpadcu uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č. 232/2016 zo dňa
05.12.2016, sp.zn.: 4K/36/2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
F.B.A., s.r.o., address Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, Slovak Republic, IČO: 47 347 651 Slovak Republic,
our duty is to inform you, that District Court in Bratislava, No. 4K/36/2016, promulgated in the Commercial bulletin
No. 232/2016 dated 05.12.2016 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed our company
as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods.
9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
ZKR). 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.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 28 ods. 2
ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court. The application delivered into the mailbox of the trustee is considered as delivered even in
the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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). 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 it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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). 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 application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
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in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave, 10.01.2017
MK Recovery, k.s., správca / trustee

K000879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Nekanovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Františkánska 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2013S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš
Nekanovič, nar. 26.02.1978, bytom Františkánska 3, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trnava pod sp. zn. 23K/16/2013, 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 zverejňuje
doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
Číslo
súp. zl.

Popis

Súpisová hodnota

25.

Nárok na zrážky zo mzdy úpadcu za 11/2016

82,87 €

Sporný zápis

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K000880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Macko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
--- ---, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/36/2016 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/36/2016
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Novosad, LL,M. so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, ako správca majetku
úpadcu Ľubomíra Macka, nar. 20.06.1971, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, oznamuje podľa § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z., že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená v konkurznej veci 1K / 36
/ 2016 prihláška pohľadávky :
Veriteľa : Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava
Poradové číslo 1 - Pohľadávka prihlásená v celkovej sume 4 709,98 Eur, ktorú som zapísal do zoznamu
pohľadávok.
V Prešove dňa 11.01.2017
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K000881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SNV SC Tulip s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bagarova 30, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 235 135
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Elena Fioleková
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2010/S1340
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2010
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Navrhovaný rozvrh zo všeobecnej podstaty:
Príjmy v konkurznom konaní priradené k majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
1. Zložený preddavok konkurzné konania – Okresný súd Žilina, poukázaný na bankový účet úpadcu v mesiaci
apríl 2011 v sume 1.660,00€.
2. Nadmerný odpočet DPH v sume 950,00€ – Daňový úrad Martin poukázaný na bank. účet úpadcu pripísaný
v mesiaci február 2011.
3. Bankové úroky za obdobie 2011-2016 v sume 1,21€.
4. Zaplatená kúpna cena za predaj podniku priradená v prospech všeobecnej podstaty v sume 83.241,00€
vypočítaná ako rozdiel z celej kúpnej ceny 790.000 poníženej o sumu priradenú k oddelenej podstate
706.756.
Suma výťažku zahrnutá do rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu 85.852,21€
Výdavky proti podstate priradené k majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
1. Odmena správcu po konaní prvej schôdze veriteľov, vypočítanú z výťažku kúpnej ceny za predaj podniku
priradenej v prospech súpisu majetku všeobecnej podstaty tj. zo sumy 83.241,00 eur. Správca pri výpočte
odmeny zohľadnil výdavky priradené k všeobecnej podstate v sume 17.471,47 eur ako aj zníženie odmeny
o 20% v zmysle §16 ods 2. Vyhlášky č.665/2005 Z.z. Odmena po konaní prvej schôdze veriteľov bola
vypočítaná podľa §22 uvedenej vyhlášky z výťažku 65.823,53 eur. Odmena správcu z výťažku zo
všeobecnej podstaty prináleží vo výške 9.440 eur – 20% tj. 7.866 eur bez DPH.Správca je platiteľom DPH,
tj. odmena správcu je vo výške 9.440 eur s DPH.
2. Daň z nehnuteľnosti v prospech Mesta Spišská Nová Ves za roky 2011 – 2016 (rok 2011 v sume 63,93€;
rok 2012 v sume 64,77; rok 2013 64,77€; rok 2014 64,77€; rok 2015 64,77€; rok 2016 64,77€), tj. v celkovej
sume 387,78€.
3. Výdavky za právne zastupovanie v sume 2.640€ (sp. zn. 10Cbi/7/2011; 19Cbi/6/2011; 26Cbi/8/2011 OS
Žilina).
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Žilina).
Cestovné náhrady správcu vo výške 212,50€
Poštovné výdavky v celkovej sume 92,30€
Bankové poplatky súvisiace s vedením bežného účtu 65,85€
Odmena za sprostredkovanie kupujúceho v sume 3.740 eur (tj. 10,54% zo sumy 35.500) v prospech
spoločnosti EsedFin, s.r.o., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 086 404
Súdny poplatok v čiastke 166,50€ (0,2% z výťažku v sume 83.241 eur priradenú pre všeobecnú podstatu)
Vedenie účtovníctva za rok 2011-2016 v sume 1.700 eur (rok 2011 fa za účtovnú závierku pred vstupom do
konkurzu a otvorenie účtovných výkazov po vyhlásená konkurzu + výkazy DPH, priebežné a riadne účtovné
závierky, mesačné výkazy DPH za obdobie 2011-2016).
Pohľadávky veriteľa Daňový úrad Martin postúpené na Slovenskú konsolidačnú, a.s. v celkovej sume
86,80€ sú v zmysle § 100 ZKR vylúčené z uspokojenia.
Rezerva na ukončenie konkurzného konania – účtovná závierka, archivácia v sume 500,00€.

Celkové výdavky priradené k všeobecnej podstate činia sumu18.944,93€.
Rekapitulácia:
Celková suma speňaženia prislúchajúca k všeobecnej podstate

85.852,21€

Celková suma pohľadávok prislúchajúca k všeobecnej podstate

18.944,93€

Výsledná suma výťažku prislúchajúca pre nezabezpečených veriteľov:

66.907,28€

Výška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa Redema Predevelopment B.V.:
Percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených veriteľov

2.931.761,42€

2,28%

V rámci rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov prináleží veriteľovi Redema Predevelopment, B.V. suma
určená rozvrhom pre nezabezpečených veriteľov vo výške 66.907,28€.
Poučenie:
V zmysle §101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii určujem zástupcovi veriteľov lehotu 30
dní na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, ktorá začína plynúť od jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku. Zároveň oznamujem, že v zmysle §50 ods. 3 vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v kancelárii správcu, Mudroňova 43,
036 01 Martin v úradných hodinách
správcovskej kancelárie. Vo vyššie uvedenej lehote od zverejnenia v Obchodnom vestníku môžu požiadať
zástupcu veriteľov, aby proti konečnému rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené
námietky, alebo schválili doručený konečný rozvrh výťažku v predloženom znení.
Ing. Elena Fioleková, správca

K000882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kostelná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 264, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/13/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/13/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Katarína
Kostelná, nar. 03.05.1990, bytom 922 11 Prašník 264, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava
pod sp. zn. 36K/13/2016, 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 zverejňuje doplnenie súpisu majetku
všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zl. Banka

Číslo účtu

Popis

Dátum transakcie

Súpisová hodnota

8.

1000140614/3100

zrážky zo mzdy úpadcu 11/2016

15.12.2016

48,64 €

Sberbank Slovensko, a.s.

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K000883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čačala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica L.V. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1977
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/38/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Ján Čačala, nar.
12.06.1977, bytom Ulica L.V. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia
§ 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Sídlo: Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

6.510,51 €
1
Neuplatnené
4/1
09.01.2017

V Šali, dňa 11.01.2017

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K000884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu: 1K/56/2014
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Obchodné meno úpadcu: ACHILLES, s.r.o., so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO úpadcu: 36 714 101
Miesto konania: Kancelária správcu JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Dátum konania: 11.01.2017
Zasadnutie začaté o 9.45 hod.
Prítomní:
Člen VV: p. Marián Sisák, Rakovec nad Ondavou 395
Člen VV: EUROSTONE s.r.o., Timonová 17, 040 01 Košice zast. JUDr. Vladimír Šatník, Mierová 64/2 Humenné
Člen VV: SOŠ Mierová 79, 066 01 Humenné zast. RNDr. Oľga Skysľaková
Správca konkurznej podstaty úpadcu JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Program:
Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Záver
K bodu 1) Otvorenie:
Správca úpadcu ACHILLES, s.r.o., so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO úpadcu: 36 714 101
otvoril dnešné štvrté zasadnutie veriteľského výboru, na ktorom privítal prítomných členov veriteľského výboru
a oboznámil ich s programom zasadnutia. Uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru zvolal v súlade so zákonom č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR). Konštatoval, že veriteľský
výbor je je podľa ust. § 38 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ZKR) uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia
Členovia veriteľského výboru boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Členovia veriteľského výboru boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania
a programom zasadnutia veriteľského výboru.
K bodu 2) Voľba predsedu veriteľského výboru:
Za člena veriteľského výboru, ktorý ma najvyššiu pohľadávku z prítomných členov veriteľského výboru vo výške
148 731,77 Eur- EUROSTONE s.r.o., Timonová 17, 040 01 Košice hlasujú členovia veriteľského výboru
Hlasovanie:
ZA: 2 hlasy
EUROSTONE s.r.o.
SOŠ Mierová 79
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 1 hlas
p. Marián Sisák
UZNESENIE č. 1:
Členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 2 si zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru
EUROSTONE s.r.o., Timonová 17, 040 01 Košice.
V zmysle ust. § 38 ods. 2 tretia veta ZKR: Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
K bodu 3) Záver:
Správca úpadcu poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za ich účasť.
Program zasadnutia bol vyčerpaný.
Správca úpadcu ukončil zasadnutie veriteľského výboru.
Zasadnutie ukončené o 10.00 hod.
V Humennom dňa 11.01.2017
Zápisnicu vyhotovil: správca úpadcu
JUDr. Jana Čepčeková

K000885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 3. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 31 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na siedmom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5187/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 225/2016 dňa 24. novembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 10. januára
2017 o 10.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 10. januára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K000886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 3. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 21 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na piatom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k. ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5185/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 225/2016 dňa 24. novembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 10. januára
2017 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 10. januára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu
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K000887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z dôchodku v mesiaci 12/2016 vo výške 252,96 Eur na účet úpadcu
vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 3. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina.
·

byt č. 6 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na
pozemku č.p. KN 623/11 v k.ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5234/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 225/2016 dňa 24. novembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 10. januára
2017 o 9.30 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 10. januára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K000889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYVYSERV, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 302 341
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2014S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty úpadcu BYVYSERV, a.s., Hurbanova 18, 911 01 Trenčín, IČO
36 302 341, č. k. 40K/53/2014 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlásil 3. kolo dražby
nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na LV č. 4256, nachádzajúce sa v okrese Trenčín, obec
Trenčín, katastrálne územie Kubrá, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1-ina
·

byt č. 5 v rozostavanom bytovom dome IDEÁL I vo vchode č. 1 na druhom nadzemnom podlaží, na
pozemku č. p. KN 623/11 v k. ú. Kubrá, obec Trenčín, okres Trenčín a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach obytného domu 5514/246064.

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 225/2016 dňa 24. novembra 2016.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 3. kolo dražby konanej dňa 10. januára
2017 o 9.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
V Považskej Bystrici dňa 10. januára 2017
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu

K000890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Viršík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Číslo
súpisovej
zložky
majetku

9.

VŠEOBECNÁ

PODSTATA

súpisová zložka majetku
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
právny dôvod: zrážky zo mzdy za 12/2016 poukázané zamestnávateľom úpadcu správcovi
(v zmysle § 72 ods. ZoKR)
súpisová hodnota majetku: 136,91 €
dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b) ZoKR

JUDr. Ivana Hutňanová, správca
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K000891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truelite s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova 40, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 906 286
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/23/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/23/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o speňažení majetku formou verejného ponukového konania - II. kolo
KRIVANKON k.s. so sídlom Trnavská cesta74/B, 821 02 Bratislava správca konkurznej podstaty úpadcu úpadcu
Truelite, s.r.o., IČO: 35 906 286, so sídlom Bellova 40, 831 01 Bratislava vyhlasuje na základe záväzného pokynu
zo dňa 19.12.2016 Slovenskej konsolidačnej, a.s.- zástupcu veriteľa II. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu - položku č. 11, ktorý bol zverejnený v OV č. 223/2016 dňa
22.11.2016,
a to pohľadávku vo výške 6 640,- EUR, ktorá vznikla z titulu udelenej pokuty konateľovi spoločnosti Zoltán Elek,
Március Százhalombatta 2440, Maďarsko. Pokutu udelil uznesením Okresný súd Bratislava I č k. 4K/23/2014 – 261
1114213178 zo dňa 05. 11. 2015, právoplatné dňa 12. 02. 2016
za najvyššiu ponuku, so súhlasom zástupcu veriteľov.
Ponuka musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
v zalepenej obálke s výrazným označením „verejné ponukové konanie Truelite, s.r.o. “ najneskôr do 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Každý záujemca môže podať len jednu ponuku.
Ponuka musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno a miesto
podnikania, výpis z obchodného registra, resp. Živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia. Pri záujemcovi právnickej
osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a výpis z obchodného registra.
2. Označenie predmetu kúpy
3. Návrh cenovej ponuky
4. Doklad o zložení finančnej zábezpeky vo výške 500,00 EUR na účet úpadcu IBAN: SK41 1100
0000002629792665
· · Víťaznú ponuku tohto verejného ponukového konania určí správca s predchádzajúcim písomným
súhlasom príslušného orgánu, a to v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
· · Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 7 dní od oznámenia víťaznej ponuky v
Obchodnom vestníku.
· · Víťazný záujemca je povinný vložiť celú kúpnu cenu na účet úpadcu najneskôr v deň podpisu kúpnej
zmluvy.
· · Zložená zábezpeka vo výške 500,00 EUR sa započíta do kúpnej ceny.
· · V prípade, že víťazný záujemca v lehote 7 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí kúpnu zmluvu a nevloží celú kúpnu cenu na účet úpadcu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a
zmaril verejné ponukové konanie. Finančná zábezpeka vo výške 500,00 EUR prepadá v prospech
všeobecnej podstaty
Neúspešnému záujemcovi správca vráti zloženú finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od vyhodnotenia
ponúk.
Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového konania možno získať na adrese správcu KRIVANKON k. s. so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového konania možno získať na adrese správcu KRIVANKON k. s. so
sídlom Trnavská cesta74/B, 821 02 Bratislava telefonicky na 02 / 204 00 555 alebo emailom na
kancelaria@krivankon.eu.
V Bratislave, dňa 11.01.2017
KRIVANKON k. s.
Správca

K000892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Pazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa úpadkyne Margita Pazerová, nar. 25.05.1955, zvoláva v zmysle ust. § 34
ZKR prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v kancelárii správkyne v Prešove, ul. Hlavná č. 122, prvé
poschodie, dňa 23.02.2017 (štvrtok) o 13:30 hod. s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania.
3. Voľba zástupcu veriteľov.
4. Rozhodovanie o výmene správcu.
5. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a za právnické osoby výpis z príslušného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
V Prešove, dňa 11.01.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K000893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimek Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 1324, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/31/2016 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu- Štefan Šimek, nar.: 04.06.1984, trvale bytom M.R. Štefánika 1324, 908 41
Šaštín-Stráže, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 23K/31/2016, týmto
v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka
veriteľa:
- PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, v celkovej sume 6 646,38
eur (z toho istina 6 646,38 eur).

K000894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Sabatová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 743/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský
Sídlo správcu:
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 1K/32/2014 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/32/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote § 28 ods. 3 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej iba ZKR).

Oznamujem, že po uplynutí zákonnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok boli do konkurzného konania vyššie
uvedenej značky prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov :

- Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, s prihlásenou pohľadávkou
v sume 4 710,70 €, zapísaná v zozname pohľadávok prihlásených po lehote pod č. 8/S,

- Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, s prihlásenou pohľadávkou
v sume 1 344,10 €, zapísaná v zozname pohľadávok prihlásených po lehote pod č. 9/S,

- Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 215 759, s prihlásenou
pohľadávkou v sume 300,00 €, zapísaná v zozname pohľadávok prihlásených po lehote pod č. 10/S.

Veritelia nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 ZKR).

Ak je pohľadávka prihlásená oneskorene, pohľadávku možno v súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť
v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 11.01.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Peter Rychnavský
správca

K000895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mário Obuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sása 703, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2016 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Mário Obuch, nar.: 11.09.1972, bytom: Sása
703, 930 37 Lehnice, v súlade s § 101 ods. 1 ZKR týmto zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku a určuje
zástupcovi veriteľov lehotu 15 kalendárnych dní na jeho schválenie odo dňa jeho zverejnenia v OV SR.

Návrh rozvrhu konečného výťažku v konkurznej veci úpadcu Mgr. Mário Obuch:
1.1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 23K/1/2016 – 43, zo dňa 01.02.2016, zverejneným v OV č. 26/2016
dňa 09.02.2016 pod položkou K002812, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.02.2016, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Mgr. Mário Obuch, nar.: 11.09.1972, bytom: Sása 703, 930 37 Lehnice a za
správcu bol ustanovený JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, zápis na
Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn.: S1210 (ďalej len „Správca“).
V súlade s § 73 a nasl. ZKR Správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený:
a. v obchodnom vestníku č. 66/2016 dňa 07.04.2016 pod položkou K007722 (súpisová zložka majetku č. 1),
b. v obchodnom vestníku č. 242/2016 dňa 19.12.2016 pod položkou K028587 (súpisová zložka majetku č. 2
až č. 4),
c. v obchodnom vestníku č. 245/2016 dňa 22.12.2016 pod položkou K028952 (súpisová zložka majetku č. 5 a
č. 6).
V konkurznej veci boli prihlásené zabezpečené i nezabezpečené pohľadávky. V zákonnej lehote bolo uplatnené
zabezpečovacie právo veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, z toho dôvodu bola vytvorená oddelená podstata zabezpečeného veriteľa.
V súlade s § 34 ods. 1 ZKR bola zvolaná prvá schôdza veriteľov, ktorá sa uskutočnila dňa 13.05.2016 o 10.00
hod. Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený za zástupcu veriteľov účastník konkurzného konania: Všeobecná
úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

75

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

Dňa 09.11.2016 Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktorého zostavenie bolo
zverejnené v OV č. 219/2016 dňa 15.11.2016 pod položkou K025943. Týmto oznamom Správca tiež zverejnil zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku. Voči zoznamu pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
1.2. 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.
1.3. Speňažovanie konkurznej podstaty
Správca speňažil konkurznú podstatu /spísaný majetok/ inkasom príslušnej finančnej sumy, resp. jej fyzickým
zabezpečením.
1.4. Výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty
Správca konštatuje, že konkurzná podstata sa v konkurze členila na:
·
·

všeobecnú podstatu,
oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy
1, 829 90 Bratislava / Dňa 16.12.2016 Správca vypracoval rozvrh výťažku zo speňaženia oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa (Príloha č. 1)/.

Správca konštatuje, že speňažením všeobecnej podstaty získal výťažok v celkovej sume 15 106,75 EUR, ktorý sa
ďalej zvyšuje:
a. o príjem poukázaný zo strany súdu na účet správy majetku v sume 663,88 EUR ako nespotrebovaný
preddavok na úhradu odmeny a nákladov predbežného správcu,
b. o pohľadávku z účtu vo výške 1 710,37 EUR,
c. o úrok vyplatený bankou vo výške 0,19 EUR.
Príjem celkom: 17 481,19 EUR.
1.5. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze sú uplatnené pohľadávky proti všeobecnej podstate v celkovej sume 2 172,10
EUR.
1.6. Rekapitulácia
Príjem: 17 481,19 EUR
Pohľadávky proti podstate: 2 172,10 EUR
Suma určená na uspokojenie veriteľov: 15 309,09 EUR
2. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
2.1. Pomerné rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že príjem konkurznej podstaty predstavuje 17 481,19 EUR, ktorý
po odpočítaní pohľadávok proti podstate v celkovej sume 2 172,10 EUR, predstavuje sumu 15 309,09 EUR, pričom
táto suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom 0,1423999681 zo zistenej sumy medzi
nezabezpečených veriteľov takto:
por. č.
1
2

Veriteľ

Zistená suma

Na rozvrh

Názov/Obchodné meno; Bydlisko/sídlo

v EUR

v EUR

Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

2 274,60
90 959,22

323,90
12 952,59

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

76

Obchodný vestník 10/2017
3
4
5

Konkurzy a reštrukturalizácie

Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
Diners Club CS, s.r.o., IČO: 35 757 086, Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO: 35 787 783, Panenská 7, 811 03 Bratislava

Nároky veriteľov SPOLU:

Deň vydania: 16.01.2017
7 087,98
5 451,90
1 733,97

1 009,33
776,35
246,92

107 507,67

15 309,09

V prípade, že správca získa v prospech všeobecnej podstaty výťažok neuvedený v tomto rozvrhu alebo
dôjde k uspokojeniu pohľadávky proti podstate (nezistenej pohľadávky) 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.
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 veriteľský výbor, resp. zástupca veriteľov návrh rozvrhu výťažku schváli, správca pristúpi k
uspokojeniu pohľadávok veriteľov podľa schváleného rozvrhu výťažku.
V Trnave dňa 10.01.2017, JUDr. Peter Ondreička, správca

Príloha č. 1
Rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
Dátum vypracovania: 16.12.2016
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 3.
1. Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 23K/1/2016 – 43, zo dňa 01.02.2016, zverejneným v OV č. 26/2016 dňa 09.02.2016 pod
položkou K002812, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.02.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Mgr. Mário
Obuch, nar.: 11.09.1972, bytom: Sása 703, 930 37 Lehnice a za správcu bol ustanovený JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, zápis na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn.: S1210 (ďalej len „Správca“).
V súlade s § 73 a nasl. ZKR Správca spísal zistený majetok do súpisu oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
66/2016 dňa 07.04.2016 pod položkou K007723.
Dňa 09.11.2016 Správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktorého zostavenie bolo zverejnené v OV č. 219/2016 dňa
15.11.2016 pod položkou K025942. Týmto oznamom Správca tiež zverejnil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku. Voči zoznamu
pohľadávok proti podstate nebola podaná žiadna námietka.
1.2. 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.
1.3. Speňažovanie konkurznej podstaty
Správca speňažil oddelenú podstatu /spísaný majetok/ podľa § 92 ods. 1 písm. b) ZKR.
1.4. Výťažok získaný speňažením konkurznej podstaty
Správca konštatuje, že speňažením oddelenej podstaty získal výťažok v celkovej sume 107 100,00 EUR.
1.5. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené pohľadávky proti oddelenej podstate v celkovej sume 20 477,95 EUR.
1.6. Rekapitulácia
Príjem: 107 100,00 EUR
Pohľadávky proti podstate: 20 477,95 EUR
Suma určená na uspokojenie: 86 622,05 EUR
2. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku
2.1. Uspokojenie zabezpečeného veriteľa
Na uspokojenie zistenej zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa pripadla suma vo výške 86 622,05 EUR, a v neuspokojenom
rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka (§ 94 ZKR).

K000896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
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 výťažku
zo všeobecnej podstaty
JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné správca konkurznej podstaty
(ďalej aj ako len „Správca) úpadcu Ing. Tomáš Podolák, nar. 24.04.1982, bytom Ličartovce 162, 082 03
Lemešany(ďalej aj ako len „Úpadca“), v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR):
V zmysle § 96 ods. 3 a 4 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti
podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo má byť zaradená do
zoznamu v inom poradí, ako rozsahu určenom správcom.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčie Hrdlo 56, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2015 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

22. Pohľadávka z účtu v banke
Suma: 536,62,- EUR
Číslo účtu: SK0809000000005069757530
Mena: EUR
Deň a dôvod zapísania majetku: 11.01.2017, uvedená suma predstavuje časť mzdy úpadcu podliehajúca
konkurznému konaniu v súlade s § 72 ods. 2 ZKR a to za obdobie 12/2016, zamestnávateľ: Slovnaft, a.s.
V Bratislave dňa 11.01.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josuno s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 682 179
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Hlohová 10, 821 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/61/2015 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/61/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru schôdze veriteľov úpadcu Josuno s.r.o., v konkurze
so sídlom: Pilárikova 5, 811 03 Bratislava vyhotovená v zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Obchodné meno úpadcu:
Sídlo úpadcu:

Josuno s.r.o.
Pilárikova 5, 811 03 Bratislava

IČO:

36 682 179

Zápis v Obchodnom registri:

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42574/B

Sp. zn. správcovského spisu:

6K/61/2015 S1383

Sp. zn. súdneho spisu:

6K/61/2015

Správca:

JUDr. Ján Polomský, správca, zn. správcu: 1383

Miesto zasadnutia:

sídlo Spoločnosti

Deň a čas zasadnutia:

03.01.2017, o 10.00 hod.

Prítomní:
Croatia Investment Beteiligungs GmbH, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika, Identifikačné číslo:
FN 320214 d, zápis v Landesgericht Innsbruck pod číslom: FN 320214 d
MM Investment & Beteiligungs GmbH, Lendgasse 12, 6060 Hall in Tirol, Rakúska republika, Identifikačné číslo:
FN 356430 m, zapísaná na Landesgericht Innsbruck pod číslom: FN 356430 m
Dipl. Ing. Thomas Oberhofer, nar. 29.12.1959, identifikačné číslo: 10311628, bytom Feldberg 18, 6341 Ebbs,
Rakúska republika
Program zasadnutia:
1.

Uznášaniaschopnosť;

2.
Dodatok k Uzneseniu o uložení záväzného pokynu ohľadom speňaženia majetku úpadcu tvoriaceho
všeobecnú podstatu prijatého dňa 24.10.2016;
3.

Záver.
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K bodu 1:

Zasadnutie veriteľského výboru schôdze veriteľov úpadcu otvoril pán Mgr. Dušan Nitschneider ako splnomocnený
zástupca predsedu veriteľského výboru, spoločnosti Croatia Investment Beteiligungs GmbH, ktorý konštatoval, že
zasadnutie bolo riadne zvolané a že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru. Veriteľský výbor schôdze veriteľov je preto uznášaniaschopný.
·

K bodu 2:

Predseda veriteľského výboru schôdze veriteľov predniesol návrh na úpravu Uznesenia č.1 prijatého dňa
24.10.2016 Veriteľským výborom, ktorým bol uložený záväzný pokyn ohľadom speňaženia majetku úpadcu
tvoriaceho všeobecnú podstatu, Dodatkom č.1 v záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností a zabezpečenia
určitosti záväzného pokynu tak, aby záväzný pokyn bol doplnený o presné určenie majetku (Súboru majetku), ktorý
má byť predmetom dražby ako aj ďalších podmienok dražby tvoriacich Prílohu 1 Zápisnice.
Uznesenie č.1 prijaté dňa 24.10.2016 Veriteľským výborom, predmetom ktorého bolo uloženie záväzného pokynu
na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, navrhuje Predseda veriteľského výboru schôdze veriteľov
upraviť Dodatkom č.1 v znení:
Veriteľský výbor dopĺňa Uznesenie č. 1 zo dňa 24.10.2016 nasledovne:
Predmet dražby: Súbor majetku: hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, súpis ktorého
bol zverejnený v OV č. 65/2016 zo dňa 06.04.2016, číslo záznamu K007595, ako súpisová zložka majetku č. 1 až
č. 832, ktorý sa draží iba ako celok. Súbor majetku pozostáva zo súboru interiéru, súboru elektrotechnických
zariadení a jedného kusu stroja/strojného zariadenia (položka č. 514), ide o používané veci, ktorých stav zodpovedá
veku a spôsobu používania. Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží v
stave v akom stojí a leží.
Predmet dražby je predmetom Nájomnej zmluvy zo dňa 01.12.2008 v znení Dodatkov. Vlastníkom predmetu dražby
je úpadca, ktorý je platiteľom DPH, preto k najvyššiemu podaniu bude účtovaná DPH.
Cena predmetu dražby:
429.267,22 EUR bez DPH a 515 120,66 EUR s DPH (DPH vo výške 85 853,44 EUR)
Cena je stanovaná podľa zákona č. 7/2005 Z.z. ako súpisná cena určená správcom, na základe znaleckých
posudkov č. 15/2016, č. 6K/61/2015 ZP č. 19/2015 – 201600784416_20 a č. 8/2015
Najnižšie podanie:
429.267,22 EUR bez DPH
Minimálne prihodenie:
10.000,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
40.000,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu, IBAN: SK20 0200 0000 0036 3137 0351 vedený vo
VÚB a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa, Správa
pre prijímateľa: 6K/61/2015 ZABEZPEKA – DRAZBA, a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na
účet najneskôr do otvorenia dražby.
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.
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

80

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením spolu s DPH, po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky, na bankový účet správcu, SK20 0200 0000 0036 3137 0351 vedený vo VÚB a.s., a to bankovým
prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: 6K/61/2015 DOPLATOK – DRAZBA, a to tak, aby bola na daný účet
pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Ďalšie podmienky určí správca.
Dražba bude organizovaná správcom za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a
za podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe k zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru vo forme
Oznámenia o dražbe, ktoré bude správca po doplnení zverejňovať v Obchodnom vestníku.

Príloha 1: Oznámenie o dražbe

Výsledok hlasovania: ZA:
PROTI:

všetci
nikto

ZDRŽAL SA: nikto

Veriteľský výbor v tejto súvislosti prijal nasledovný
Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 1 zo dňa 24.10.2016 v znení:
Veriteľský výbor dopĺňa uložený záväzný pokyn na speňaženie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú
podstatu postupom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZoKR vo forme dražby organizovanej správcom konkurznej
podstaty úpadcu nasledovne:
Predmet dražby: Súbor majetku: hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, súpis ktorého
bol zverejnený v OV č. 65/2016 zo dňa 06.04.2016, číslo záznamu K007595, ako súpisová zložka majetku č. 1 až
č. 832, ktorý sa draží iba ako celok. Súbor majetku pozostáva zo súboru interiéru, súboru elektrotechnických
zariadení a jedného kusu stroja/strojného zariadenia (položka č. 514), ide o používané veci, ktorých stav zodpovedá
veku a spôsobu používania. Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží v
stave v akom stojí a leží.
Predmet dražby je predmetom Nájomnej zmluvy zo dňa 01.12.2008 v znení Dodatkov. Vlastníkom predmetu dražby
je úpadca, ktorý je platiteľom DPH, preto k najvyššiemu podaniu bude účtovaná DPH.
Cena predmetu dražby:
429.267,22 EUR bez DPH a 515 120,66 EUR s DPH (DPH vo výške 85 853,44 EUR)
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Cena je stanovaná podľa zákona č. 7/2005 Z.z. ako súpisná cena určená správcom, na základe znaleckých
posudkov č. 15/2016, č. 6K/61/2015 ZP č. 19/2015 – 201600784416_20 a č. 8/2015
Najnižšie podanie:
429.267,22 EUR bez DPH
Minimálne prihodenie:
10.000,00 EUR
Dražobná zábezpeka:
40.000,00 EUR
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet správcu, IBAN: SK20 0200 0000 0036 3137 0351 vedený vo
VÚB a.s. nasledovne:
Variabilný symbol - IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa, Správa
pre prijímateľa: 6K/61/2015 ZABEZPEKA – DRAZBA, a to všetko tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na
účet najneskôr do otvorenia dražby.
Nie je možné zloženie dražobnej zábezpeky platobnou kartou ani šekom.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr do otvorenia dražby.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, zložiteľ,
ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v deň konania
dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená dražobná
zábezpeka. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny:
Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením spolu s DPH, po odpočítaní zaplatenej
zábezpeky, na bankový účet správcu, SK20 0200 0000 0036 3137 0351 vedený vo VÚB a.s., a to bankovým
prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: 6K/61/2015 DOPLATOK – DRAZBA, a to tak, aby bola na daný účet
pripísaná do 15 dní od skončenia dražby.
Ďalšie podmienky určí správca.
Dražba bude organizovaná správcom za primeraného použitia zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a
za podmienok, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe k zápisnici zo zasadnutia veriteľského výboru vo forme
Oznámenia o dražbe, ktoré bude správca po doplnení zverejňovať v Obchodnom vestníku.

Príloha 1: Oznámenie o dražbe

·

K bodu 3:

Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný a žiadny z prítomných veriteľov nenavrhol ďalší bod zasadnutia, predseda
zasadnutie veriteľského výboru schôdze veriteľov úpadcu vyhlásil za ukončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 03.01.2017
Predseda veriteľského výboru:

____________________________________
Croatia Investment Beteiligungs GmbH
Mgr. Dušan Nitschneider
na základe plnomocenstva zo dňa 16.03.2016

K000899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: Mária Sedláková, nar. 08.08.1981, bytom Poľnohospodárska 312, 059 39
Šuňava- Vyšná Šuňava, č.k. 1K/55/2015S1308, oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných
úradných hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok
08.00-14.00 hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIMENT
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná č. 3/A, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 261 483
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2014 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej konkurznej podstaty, v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu
TRIMENT, s.r.o., so sídlom Hlavná č. 3/A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 261 483, pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 36K/6/2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznamom Mgr. Eva Timár Myjavcová ako správca úpadcu v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „ZKR“), oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej konkurznej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej konkurznej podstaty podľa ust. § 98 ods. 1 ZKR.
Poučenie:
Podľa ust. § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Podľa ust. § 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.

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu
TRIMENT, s.r.o.

K000901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tomáš Podolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 162, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: Ing. Tomáš Podolák, nar. 24.04.1982, bytom Ličartove 162, 082 03 Lemešany,
č.k. 1K/81/2015S1308, oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných
hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00
hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353, č.k. 2K/22/2016S1308,
oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00
12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00 hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ACHILLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 101
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2014S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: ACHILLES, s.r.o. so sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
36 714 101, č.k. 1K/56/2014S1308, oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných
hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00
hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Vitteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Čelustka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/34/2016 S1809
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Marek Čelustka, správca konkurznej podstaty úpadcu: Oľga Vitteková, nar. 27.2.1964, Komenského 837/10,
919 04 Smolenice, v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 28.02.2017 o 11.00 hod. (prezencia
veriteľov začína o 10.45 hod.), ktorá sa bude konať v pobočke Advokátskej kancelárie FARDOUS PARTNERS
s.r.o., na adrese: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava. V prípade potreby bližších informácií je možné kontaktovať
správcu na emailovej adrese: celustka.spravca@gmail.com, alebo na tel. č. +421 908 888 303.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Voľba zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR
Rôzne
Záver

Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3
mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom
totožnosti.
V Šali, dňa 11.01.2017
Mgr. Marek Čelustka, správca

K000905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Lehota 56, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 216 500
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2012S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: ENERGIA s.r.o., so sídlom Čierna Lehota 56, 049 36 Slavošovce, IČO:
36216500, č.k. 32K/12/2012S1308, oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných
hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00
hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Malý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 1755/95, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1NcKR/7/2012S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1NcKR/7/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: Karol Malý, nar. 11.08.1982, bytom Mýtna 1755/95, 064 01 Stará Ľubovňa,
č.k. 1NcKR/7/2012S1308, oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných
hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00
hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turczel Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný
v zozname správcov MS SR zn. S 1154, zmysle § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii Z.
z. v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu.
Opis súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota - finančné prostriedky
Poradie súpisovej položky v súpise všeobecnej podstaty: 1.
Dôvod zápisu majetku do všeobecnej podstaty úpadcu: Iná majetková hodnota zabezpečená správcom

Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena

Výška vkladu

SK7975000000004024038386

Finančná hotovosť

Eur

1.700 €

V Nitre, dňa 11.01.2017

Súpisová hodnota

1.700 €

Ing. Ladislav Bódi, konkurzný správca

K000908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Vrbová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/42/2016 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/19/2016-40 zo dňa 01.06.2016, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 109/2016 zo dňa 07.06.2016 (účinky vyhlásenia – 08.06.2016), značka záznamu:
K013350, bol na majetok dlžníka – Jana Vrbová, narodená 09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava
(ďalej len „úpadca“) vyhlásený konkurz a bol som ustanovený do funkcie správcu.
Správca úpadcu si týmto v zmysle ustanovení § 96, 98 a 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca úpadcu si týmto v zmysle ustanovení § 96, 98 a 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 49 vyhlášky č. 665/2005 Z.
z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „vyhláška“) dovoľuje predložiť návrh konečného rozvrhu
výťažku zo speňaženia majetku úpadcu.
Všeobecná časť
I. Majetok úpadcu a jeho speňaženie
Správca konštatuje, že v priebehu konkurzu bol zistený a do súpisu majetku zapísaný majetok úpadcu, ktorý
zahŕňali nižšie uvedené pohľadávky a peňažné prostriedky pripísané na účet správcu. Podrobným šetrením správca
zistil, že úpadca nemá vo vlastníctve žiadne ďalšie pohľadávky, nehnuteľnosti, cenné papiere, hnuteľné veci,
motorové vozidlá, ani majetkové práva speňažiteľné v rámci konkurzu za účelom uspokojenia veriteľov.
a. Pohľadávky
Medzi speňažené pohľadávky podliehajúce konkurzu patrili:
právny dôvod

suma

dátum

pohľadávka z bankového účtu č. SK9011000000002915988634, vedeného Tatra banka, a.s.

549,90 €

12.10.2016

Dôkaz: Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK8909000000005114789583
b. Peňažné prostriedky
Medzi peňažné prostriedky zabezpečené správcom počas konkurzu patrili:
právny dôvod

suma

dátum

peňažné prostriedky prevzaté od úpadcu

1.660,- €

05.08.2016

663,88 €

13.09.2016

vrátený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
(§ 7 ods. 1 vyhlášky v spojení s § 21 ods. 3 štvrtá veta ZKR)
spolu v celkovej výške: 2.323,88 €

Dôkaz: Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK8909000000005114789583
V nadväznosti na uvedené predstavuje celkový výťažok zo speňaženého majetku úpadcu sumu v celkovej výške
2.873,78 € (t. j. 549,90 €+ 2.323,88 €).
V zmysle § ustanovenia 91 ZKR bol výťažok zo speňaženého majetku úpadcu uložený na bankový účte správcu:
IBAN: SK8909000000005114789583, ktorý bol založený za účelom vedenia prostriedkov podliehajúcich konkurzu.

II. Pohľadávky proti podstate
Správca konštatuje, že počas konkurzného konania boli do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
zapísané nasledovné pohľadávky, zoradené v zákonnom poradí v súlade s ustanovením § 87 ods. 2 ZKR:
právny dôvod

veriteľ

ustanovenie
vyhlášky

ZKR

/

suma

paušálna odmena správcu (podľa uznesenia Okresného súdu
597,49 € s
JUDr. Peter Vrábel, správca
§ 43 ods. 1 ZKR
Bratislava I, sp. zn. 4K/19/2016-232)
DPH
suma predstavujúca 1 % zo speňaženia peňažných prostriedkov
§ 43 ods. 1 ZKR, § 20 ods. 19,92 € s
JUDr. Peter Vrábel, správca
v celkovej sume 1.660,-€
2 vyhlášky
DPH
suma predstavujúca 1 % zo speňaženia peňažných prostriedkov
§ 43 ods. 1 ZKR, § 20 ods. 6,60 € s
JUDr. Peter Vrábel, správca
v celkovej sume 549,90 €
2 vyhlášky
DPH
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Oberbank AG
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR 20,40 €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Prima banka Slovensko, a.s
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR 24,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Slovenská sporiteľňa, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR 24,- €
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
VÚB, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR 24,- €
Československá
obchodná
poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR 30,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Československá
obchodná
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
Tatra banka, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
ZUNO BANK AG
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. § 87 ods. 2 písm. c) ZKR
Komerční banka, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
Sberbank Slovensko, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
mBank, S.A.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
Slovenská záručná a rozvojová
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
banka, a.s.

poplatok za vedenie bankového účtu zriadeného výlučne na účely
Slovenská sporiteľňa, a.s.
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
konkurzu
režijné náklady (náklady na kopírovanie, kancelárske potreby
JUDr. Peter Vrábel, správca
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
a papier, PHM a iné)
poštovné
JUDr. Peter Vrábel, správca
§ 87 ods. 2 písm. c) ZKR
spolu v celkovej výške: 1.127,94 €

30,- €
15,94 €
50,- €
31,87 €
16,80 €
43,80 €
35,- €
9,92 €
18,- €
15,60 €
90,- €
54,60 €

Dôkaz: Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 4K/19/2016-232
Výpis z bankového účtu správcu – IBAN: SK8909000000005114789583
Faktúry vyššie uvedených bánk za poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní majetku úpadcu
Príslušné podacie lístky podľa knihy odoslanej pošty správcu
Do dnešného dňa tvoria pohľadávky proti všeobecnej podstate sumu v celkovej výške 1.127,94 €, ktorá bude
odpočítaná od konečnej sumy tvoriacej celkový výťažok zo speňaženého majetku úpadcu rozvrhnutej medzi
veriteľov úpadcu.
III. Záver všeobecnej časti
Vzhľadom na skutočnosť, že všetky pohľadávky prihlásené do konkurzu boli zistené ako nezabezpečené, bude
výťažok zo speňaženia majetku úpadcu, znížený o sumu pohľadávok proti všeobecnej podstate, rozdelený medzi
veriteľov pomerne zo všeobecnej podstaty.

Rozvrhová časť
I. Uspokojovanie nezabezpečených pohľadávok
Na základe vyššie uvedeného bude medzi veriteľov rozvrhnutá suma v celkovej výške 1.745,84 €, t. j.
celkový výťažok zo speňaženého majetku úpadcu 2.873,78 € znížený o celkovú sumu pohľadávok proti
všeobecnej podstate 1.127,94 € nasledovne:
Por. č.
1.
2.
3.
4.

Veriteľ
Consumer Finance Holding, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
CELKOM:

Zistená suma:
9.368,92 €
12.015,98 €
7.220,85 €
10.429,36 €
39.035,11 €

Percento uspokojenia:
4,47%
4,47%
4,47%
4,47%
4,47%

Uspokojuje sa:
419,02 €
537,41 €
322,96 €
466,45 €
1.745,84 €

II. Záver rozvrhovej časti
Správca prehlasuje, že v priebehu konkurzu úpadcu neboli vyhotovené žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo
všeobecnej podstaty.
Správca prehlasuje, že do konkurzu úpadcu neboli prihlásené žiadne podmienené pohľadávky.
Správca v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 ZKR týmto určuje zástupcovi veriteľov 15- dňovú lehotu na
schválenie tohto konečného rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku úpadcu, ktorá začína plynúť dňom jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schválenie tohto konečného rozvrhu výťažku zo speňaženého majetku úpadcu, ktorá začína plynúť dňom jeho
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, 10.01.2017
JUDr. Peter Vrábel, správca

K000909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj BUČKO
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 506 499
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Sídlo správcu:
Štúrova 22, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2016 S1588
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ingrid Kovalčuková, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice (predchádzajúce sídlo: Čajakova 1,
Košice), správca úpadcu:
Juraj Bučko, IČO: 41506499, miesto podnikania: Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod.
do 16,00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie
uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel.: 0903 427 454.
V Košiciach, dňa 09.01.2016
JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca

K000910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu
JUDr. Matúš Čepček správca konkurznej podstaty úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o., Cukrovarská 26, 075 01
Trebišov, IČO: 44 322 909, č.k. 26K/20/2015-S1701, oznamuje zmenu sídla kancelárie správcu z
pôvodného sídla: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce na nové sídlo: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-11.30 12.00-14.30.
JUDr. Matúš Čepček
správca úpadcu
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zn. správcu: S 1701

K000911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Jacuk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásna Lúka 78, 082 73 Šarišské Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Jana Čepčeková SKP úpadcu: Alexander Jacuk nar. 30.03.1966, tr. bytom Krásna Lúka 78, 082 73 Šarišské
Dravce , č.k. 1K/8/2015S1308, oznamuje zmenu úradných hodín kancelárie správcu z pôvodných úradných
hodín: Pondelok – Piatok 08.00-12.00 12.30-15.00 hod. na nové úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-14.00
hod.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie správcu a úradných hodín kancelárie správcu
JUDr. Matúš Čepček správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Flachbartová, nar. 22.01.1959, s miestom
podnikania na ul. Bauerova 7, 040 11 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 37 261 266, č.k. 31K/56/2015-S1701, oznamuje
zmenu sídla kancelárie správcu z pôvodného sídla: Štefánikova 76, 071 01 Michalovce na nové sídlo:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, úradné hodiny: Pondelok – Piatok 08.00-11.30 12.00-14.30.
JUDr. Matúš Čepček
správca úpadcu
zn. správcu: S 1701

K000913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 2934/14, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/45/2015 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/45/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 4. kola verejného ponukového konania
V súlade so záväznými pokynmi zástupcu veriteľov zo dňa 13.6.2016 a 30.6.2016 vyhlasujem 4. kolo verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu. Speňažovaný
hnuteľný majetok tvorí nasledovná súpisová zložka:
·

Súpisová zložka majetku č. 5: Popis: EDER príves špeciálny nákladný na prepravu vozidiel, v súp. hodnote
2.000,- Eur.

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za týchto podmienok:
1. Záujemca doručí správcovi záväznú cenovú ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné
ponukové konanie – konkurz 4K/45/2015 – neotvárať“ najneskôr do 16.2.2017 na adresu správcu: Mgr. Ľubomír
Bugáň, správca konkurznej podstaty, Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
2. Ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 70 % súpisovej hodnoty príslušnej súpisovej zložky. Pokiaľ
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, prihliada sa na najvyššiu cenovú ponuku.
3. Ponuka musí obsahovať:
a. označenie záujemcu: u právnických osôb - obchodné meno, sídlo, IČO u fyzických osôb - meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia,
b. označenie predmetu kúpy,
c. výšku ponúkanej kúpnej ceny,
d. doklad o zaplatení preddavku na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny,
e. označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti uhradený preddavok.
4. Na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, sa neprihliada. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť.
5. Záujemca je povinný zložiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % navrhovanej kúpnej ceny na účet vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263183443/0900, do 16.2.2017. Preddavok bude v prípade úspechu záujemcu v
ponukovom konaní započítaný na úhradu kúpnej ceny.
6. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu dňa 17.2.2017 o 10.00 hod.
7. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky a ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu.
8. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný, a v lehote určenej správcom neuzatvorí so
správcom kúpnu zmluvu na príslušnú súpisovú zložku majetku, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 20 % z ním
navrhovanej kúpnej ceny.
9. Bližšie informácie k predávanému majetku si záujemcovi
jagelcakova@bugan.sk alebo na telefónnom čísle +421(2)48245245.

môžu

vyžiadať

na

emailovej

Mgr. Ľubomír Bugáň, správca
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K000914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, Slovenská republika v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Typ súpisnej položky majetku: Pohľadávka z účtu
Číslo účtu

Druh finančných prostriedkov

Mena Výška vkladu Súpisová hodnota

SK0675000000004023087354 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 11/2016

Eur

92,00 €

92,00 €

SK0675000000004023087354 peňažné prostriedky zabezpečené zrážkou zo mzdy za 12/2016

Eur

318,35 €

318,35 €

V Nitre, dňa 11.01.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K000915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene sídla kancelárie
JUDr. Matúš Čepček správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Antaš, nar. 16.02.1977, tr. bytom obec Hrabušice,
č.k. 31K/51/2016S1701, oznamuje zmenu sídla kancelárie správcu z pôvodného sídla: Štefánikova 76, 071 01
Michalovce na nové sídlo: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, úradné hodiny: Pondelok – Piatok
08.00-11.30 12.00-14.30.
JUDr. Matúš Čepček
správca úpadcu
zn. správcu: S 1701
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K000916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Sedláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 312, 059 39 Šuňava- Vyšná Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2015S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o prepadnutú dražobnú zábezpeku z druhej opakovanej dobrovoľnej dražby v
prospech oddelenej konkurznej podstaty veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava,
IČO: 31335004 vo výške 3.300,- Eur na účet úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K000917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Flachbartová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baureova 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 266
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/56/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1701, správca úpadcu: Anna
Flachbartová,nar. 22.01.1959, s miestom podnikaniana ul. Baureova 7, 040 11 Košice – Sídlisko KVP, IČO:
37 261 266 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú
súpisovú zložku majetku:
Iná majetková hodnota:
Typ súpisovej zložky majetku: finančná hotovosť poukázaná úpadcom
Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota: 700 Eur
Dátum zápisu do súpisu majetku: 21.12.2016

V Trebišove, dňa 11.01.2017.
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___________________________
JUDr. Matúš Čepček
správca Úpadcu
zn. správcu: S 1701

K000918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Verzea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 29K/5/2013 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/5/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

Správca JUDr. Jozef Hurtiš úpadcu Andrea Verzea nar. 30.04.1978 v súlade s ustanoveniami § 96 ods. 2 a §
97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizíciií oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate /k.ú. Handlová LV č. 235/ a zároveň zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty pre veriteľov
/k.ú. Handlová LV č. 235/.

Správca JUDr. Jozef Hurtiš

K000919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
MEGMEDIA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 790 288
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/65/2014 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/65/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: MEGMEDIA, a.s., sídlo: Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790
288, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky:
Veriteľ: Ján Hudoba, nar.: 10.08.1955, tr. bytom: Osloboditeľov 2, 976 32 Badín, prihlásená celková suma:
2.406,71 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
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K000920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
MEGMEDIA a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 790 288
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/65/2014 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/65/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: MEGMEDIA, a.s., sídlo: Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 35 790
288, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky:
Veriteľ: Jana Raniaková, nar.: 08.10.1961, tr. bytom: Štúrova 20, 962 37 Kováčová, prihlásená celková suma:
1.919,30 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K000921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Antaš, nar. 16.02.1977, tr. bytom obec Hrabušice,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31K/51/2016 S1701 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas
úradných hodín: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915 281 007, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.
V Trebišove, dňa 11.01.2017
JUDr. Matúš Čepček
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1701
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K000922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Antaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabušice 0, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/51/2016S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/51/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29. mája
2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Peter
Antaš, nar. 16.02.1977, tr. bytom obec Hrabušice (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Košice I, sp. zn. 31K/51/2016 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.01.2017. Dňom 12.01.2017 je vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee
of the bankrupt Peter Antaš, born 16th of February 1977, adress: Hrabušice (hereinafter only ,,the Bankrupt“), my
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No. 31K/51/2016 bankruptcy was declared
on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court Košice I was published on 10th of January2017.
Bankruptcy is declared on 12th of January 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall
be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with
the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a
restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the
bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
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2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty – JUDr. Matúš Čepček, so sídlom na ul.
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Košice I., Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the Bankruptcy trustee – JUDr. Matúš Čepček,
bankruptcy trustee, registered office at Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovak Republic, whereby it must
be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Košice I., Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second
sentence BRA).

4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the
creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee.
The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating
the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods.
4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).

6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).

7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
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7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
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condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).

19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to
the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality. The
court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be
stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant
submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfil the objections of
bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Civil
process order).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Trebišove, dňa 11.01.2017 / In Trebišov 11th of January 2017

JUDr. Matúš Čepček
Správca konkurznej podstaty / Bankruptcy trustee
mark of the bankruptcy trustee: S 1701
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K000923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truck Center Košice s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topasová 52, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 661 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/12/2013 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/12/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Truck Center Košice s.r.o., Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661
980, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/12/2013, podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že pohľadávky veriteľov:
·

Ing. Ján Holub – Š - AUTOSERVIS, miesto podnikania Požiarnická 5, 090 01 Stropkov, IČO: 30 301 301 v
celkovej sume 769,55 EUR,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.

K000924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REJA CORPORATION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 322 909
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2015S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu REJA CORPORATION, s.r.o., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
IČO: 44 322 909 v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru vyhlasuje ponukové konanie na predaj
majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej podstaty formou predaja časti podniku, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm.
d), v spojení s § 92 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (
ďalej len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A) Predmetom speňaženia v V. ponukovom kole je časť podniku úpadcu, jeho nehnuteľností, pohľadávky, práva a
iné majetkové hodnoty úpadcu. Do speňažovaného majetku nie sú zahrnuté finančné prostriedky úpadcu. Majetok
úpadcu, ktorý je predmetom speňažovania:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 590 o výmere 31 701 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 591 o výmere 3 355 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

102

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 592 o výmere 15 550 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 593 o výmere 1 135 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 594 o výmere 1 010 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 595 o výmere 10 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 596 o výmere 265 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 597 o výmere 1 321 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 598 o výmere 458 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 599 o výmere 1 901 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 600 o výmere 587 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 601 o výmere 585 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 602 o výmere 705 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 605 o výmere 140 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 606 o výmere 62 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 607/2 o výmere 4 256 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, Okres: Trebišov, Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Číslo LV: 1237, parcela registra C KN: 690/6 o výmere 778 m²,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
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18) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 200, parcela C KN : 596, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
19) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 201, parcela C KN : 597, Druh stavby: 2, Popis stavby: Biologická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
20) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 202, parcela C KN : 601, Druh stavby: 2, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
21) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 203, parcela C KN : 600, Druh stavby: 14, Popis stavby: Prečerpávajúca stanica ,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
22) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 204, parcela C KN : 602, Druh stavby: 2, Popis stavby: Kalojem, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
23) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 205, parcela C KN : 598, Druh stavby: 1, Popis stavby: Mechanická ČOV,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
24) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 206, parcela C KN : 594, Druh stavby: 2, Popis stavby: Plynová kotolňa,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
25) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 207, parcela C KN : 599, Druh stavby: 2, Popis stavby: Dielne, garáže, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
26) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 208, parcela C KN : 592, Druh stavby: 15, Popis stavby: Administratívna budova,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
27) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 209, parcela C KN : 606, Druh stavby: 2, Popis stavby: Malá vrátnica, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
28) Typ súpisnej zložky majetku: Stavba, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát:
SR, Číslo LV: 1237, Súp. č.: 210, parcela C KN : 593, Druh stavby: 2, Popis stavby: Skladové priestory,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
29) Typ súpisnej zložky majetku: Plot z východnej a severnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, výška 200cm, dĺžka 690m, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
30) Typ súpisnej zložky majetku: Plot zo západnej strany pozemkov zapísaných na LV: č. 1237, Okres: Trebišov ,
Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, dĺžka 110m vrátane brány a bránky, Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
31) Typ súpisnej zložky majetku: Studňa vŕtaná o priemere 450mm v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec:
Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
32) Typ súpisnej zložky majetku: Vodovodná prípojka dĺžka 550m z polyetylenových rúr 200mm v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
33) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačné rozvody v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov,
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33) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačné rozvody v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov,
Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
34) Typ súpisnej zložky majetku: Dažďová kanalizácia z plastových rúr, dĺžka 850m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
35) Typ súpisnej zložky majetku: Kanalizačná prípojka z betónových rúr dĺžka 5000m v areály úpadcu, Okres:
Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
36) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha ako vnutrozávodná komunikácia a prístupové chodníky dĺžka
6250m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
37) Typ súpisnej zložky majetku: Spevnená plocha betónová ako monolitický betón pred kotolňou, hlavným
výrobným objektom a garážom 3200m2 v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
38) Typ súpisnej zložky majetku: Elektrická prípojka zemná z verejného rozvodu dĺžka 250m v areály úpadcu,
Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok):
1/1,
39) Typ súpisnej zložky majetku: Trafostanica na parc. č. 599 murovaná, napojená z verejného rozvodu v areály
úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu
(zlomok): 1/1,
40) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri trafostanici, zvislá betónová konštrukcia, strop- pozinkovaný plech
v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie: Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel
úpadcu (zlomok): 1/1,
41) Typ súpisnej zložky majetku: Prístrešok pri vrátnici oceľová konštrukcia, strecha vytvorená z ľahkých kovových
väzníkov, krytina- pozinkovaný plech v areály úpadcu, Okres: Trebišov , Obec: Trebišov, Katastrálne územie:
Milhostov, Štát: SR, Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1,
42) Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka; právny dôvod vzniku: Fa č. 010130003, vo výške: 1 194,98
EUR, splatná dňa 14.04.2013, dlžník: K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080 01 Prešov, IČO: 31 679 129,
záväzok dlžníka vznikol z titulu neuhradenia faktúry, rozsah podielu úpadcu: 1/1.
Vyššie uvedený nehnuteľný majetok a stavby boli ocenené znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou
organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo dňa 26.10.2015, pričom všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb
bola určená na sumu 1.383.333,33 Eur. Pohľadávka voči dlžníkovi K.B.FRUTOS s.r.o. so sídlom Jilemického 1, 080
01 Prešov, IČO: 31 679 129, vo výške: 1 194,98 EUR, splatná dňa 14.04.2013, právny dôvod vzniku: Fa č.
010130003 bola ocenená znaleckým posudkom č. 22/2015, znaleckou organizáciou SK ACTIVE, s.r.o. Trebišov zo
dňa 26.10.2015 na sumu 0,00 Eur.
Celková všeobecná hodnota časti podniku úpadcu je 1.383.333,33 Eur.
B) Podmienky predaja časti podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 26K/20/2015 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Matúš Čepček, správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov do 16.02.2017.
Záujemcovia o kúpu časti podniku sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej
dohode so správcom na tel. č. +421/915 281 007.
Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
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Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za časť podniku úpadcu. Pre
toto kolo nebola stanovená minimálna kúpna cena, avšak táto nesmie byť neprimerane nízka.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v UniCredit Bank, a.s., č. ú. IBAN: SK45 1111 0000 0011 2950 9013,
SWIFT CODE: UNCRSKBX, najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk (t.j.
16.02.2017).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji časti
podniku v určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie
správca z dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja časti podniku.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu najneskôr piaty deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk. Správca oznámi predsedovi veriteľského výboru aspoň tri dni vopred dátum, čas
a miesto otvárania obálok záujemcov. Predseda veriteľského výboru sa môže zúčastniť otvárania obálok
záujemcov. Z otvárania obálok bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu časti podniku s najvyššou navrhovanou kúpnou
cenou. Uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania podlieha písomnému súhlasu veriteľského
výboru.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji časti podniku. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového
konania ako kupujúcim zmluvu o predaji časti podniku do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji časti podniku.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K000925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Chmeňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 279, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/28/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Chmeňa, nar.:
28.03.1970, bytom: 935 55 Hontianska Vrbica 279 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísala dňa 10.01.2017 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú
pohľadávku veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom: Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792
752 v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 18.012,52 EUR.
V Nitre, dňa 10.01.2017

K000926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Matúška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/17/2015 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje zapísanie nasledovnej pohľadávky do zoznamu pohľadávok na základe prihlášky doručenej správcovi po
základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. , Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700
Prihlásená celková suma: 7.749,46 eur
V Liptovskom Mikuláši, dňa 10.1.2017
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JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K000927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Pavelka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Manckovičova 62/2, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1988
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/35/2016S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DAREKON, k. s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Matúš
Pavelka, nar. 26.09.1988, trvale bytom Manckovičova 62/2,920 01 Hlohovec, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 36K/35/2016, 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
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovnú novú súpisovú zložku majetku:
B. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

4.

Tatra Banka, a. s.

2936141934/1100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 12/2016

151,12 EUR

DAREKON, k. s., správca S1806

K000928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Smorada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 6621/5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/43/2015 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/43/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

16. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážka z dôchodku 12/2016
44,91 €
44,91 €
11.01.2017

V Poprade, 11.01.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2016/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3 ZÁKONA
č. 7/2005 .Z.Z.
JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Judita
Farkašová, nar.: 12.06.1979, bytom: Školská 882/28, 979 01 Rimavská Sobota, oznamuje že dňa 04.01.2017, teda
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 ZKR boli do
konkurzného konania vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici pod č. 1K/2/2016 doručené:
Prihlášky pohľadávok veriteľa SECAPITAL S.á.r.l., rue du Laboratoire 9, Lucemburk, Lucembursko, ID. č:
B108305 v celkovej výške 1934,80,- Eur. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
POUČENIE:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, IBAN: SK10 1111 0000 0011 8067
5009, číslo účtu: 1180 675 009/1111, VS: 122016.
JUDr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca
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K000930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119,
zast. likvidátorom Ing. Jankou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 16.02.2017 o 11,00 hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty na adrese: Záhradná 863/8, 962
12 Detva.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze
Správa o činnosti správcu a priebehu konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Hlasovanie v zmysle § 36 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Ukončenie schôdze

Prezentácia veriteľov sa začína o 10,45 hod.. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc notársky overenú, prípadne poverenia na
zastupovanie a doklad totožnosti.

Ing. Katarína Tkáčová
správa konkurznej podstaty

K000931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filipovo 71, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/50/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/50/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752
Pribinova 25
824 96 Bratislava
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 1 847,55 Eur.
Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 10. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v obchodnom vestníku.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K000932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Rázgová TATRAPRINT v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 129 942
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/35/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/35/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu : Janka Rázgová, nar. 24.06.1952, podnikajúcej pod
obchodným menom Janka Rázgová TATRAPRINT, s miestom podnikania Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01
Poprad, IČO: 40 129 942, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, zvoláva tretiu schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.02.2017 o 14,00 v kancelárii správcu
na adrese: Okružná 18, 058 01 Poprad. Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie schôdze.
Voľba zástupcu veriteľov
Rôzne.
Záver.

Prezentácia začne o 13,45 hod.. Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.

V Poprade, dňa 11.01.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K000933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Andreja Hupku, podľa písomného záväzného pokynu zástupcu veriteľov :
Slovenská Sporiteľňa, a.s. IČO : 00151653, zo dňa 5.1.2017 v súlade s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d ZKR
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej v súpise majetku všeobecnej podstaty
v súpisovej zložke majetku :
číslo súpisovej
zložky

popis hnuteľnej veci, osobného
motorového vozidla značky / VIN

Evidenčné
číslo
vozdla

stav opotrebovanosti
primeraný roku
prvej evidencie/
rok výroby

19

OPEL VECTRA 2,0 DI TAXI 362B4
/ VIN : W0L0JBF19W1046290

PK706CZ

14.11.1997

súpisová hodnota
500,-eur

- zverejnené v obchodnom vestníku OV 77/2015, deň vydania 23.4.2015 za najvyššiu ponuku kúpnej ceny.
S hnuteľnými vecami sa záujemca môže oboznámiť a termín oboznámenia si so správcom dohodnúť na tel. č.
02/54131997. Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v obchodnom vestníku.
Náležitosti ponuky :
·
·

ponuka musí byť spracovaná písomne v slovenskom jazyku, zasielaná na adresu správcu v zalepených
obálkach s výrazným označením „KONKURZ sp.zn. - 8K/67/2014S105 – ZÁVAZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“,
označenie záujemcu

u právnickej osoby : obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako
jeden mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
u fyzickej osoby nepodnikateľa : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, fotokópiu občianskeho preukazu,
podpis
u fyzickej osoby podnikateľa : meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, fotokópiu občianskeho preukazu, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, podpis a
-

označenie úpadcu

·
·
·

označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením podľa súpisovej zložky
návrh kúpnej ceny, minimálne 10,-Eur
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja

Vyhodnocovanie ponúk :
·
·

·

Doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, rušiť ani
vziať späť.
Správca uskutoční otváranie obálok do siedmich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Za
najvýhodnejšiu ponuku sa považuje ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami ponukového konania a záväzného pokynu. Vyhodnotenie ponúk je podmienené
odsúhlasením zástupcom veriteľov.
Správca odmietne ponuku
- ktorá nemá jednu z náležitostí uvedených v časti „Náležitosti ponuky“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- ktorá bola doručená do kancelárie správcu po lehote na predkladanie ponúk
- z dôvodu neprimeranosti
- ktorú zástupca veriteľov v pôsobnosti príslušného orgánu neodsúhlasí.
Záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom po tom, ako jeho ponuka bude vyhodnotená za najlepšiu
a ktorú odsúhlasí zástupca veriteľov a to najneskôr do 20 dní od doručenia správcovej výzvy na uzavretie kúpnej
zmluvy. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú včas, ak je pripísaná v tejto lehote na účet správcu
2939002753/1100 s uvedením VS 8671419.

JUDr. Bohumír Bláha správca

K000934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Antalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ladislav Szabó
Sídlo správcu:
Pri starej prachárni 14 14, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/72/2013 S 1205
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/72/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola do
kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 971 967,
Ševčenkova 36, Bratislava, Slovenská republika, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávku v celkovej výške 258,26 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Ing. Ladislav Szabó, správca

K000935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Bálintová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1964
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/65/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/65/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
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LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Zlata
Bálintová „v konkurze“ nar. 14.04.1964, bytom Vansovej 703, 981 01 Hnúšťa, oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 09.01.2017 doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752,
pod por.č. 1, s celkovou sumou vo výške 240,66 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.
Správca

K000936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Oľga Cejzlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 1135/17, 962 31 Sliač - Rybáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Číslo Súpisová zložka majetku
4

zrazená časť dávky v
nezamestnanosti

Umiestnenie
majetku

Číslo účtu

Deň zapísania majetku do
súpisu

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK49 1100 0000 0029
3311 9766

11.1.2017

Súpisová
hodnota
60,40 €

K000937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Greňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 791/43, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1297 1K/91/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/91/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu : Dušan Greňo , nar.: 27.05.1973,
Kostolná 791/43, 991 28 Vinica č. k.: 1K 91/2015, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu –
zabezpečeného veriteľa – Consumer Finance holding a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO:
35923130, SR,. – zo dňa 19.12.2016 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľných vecí zapísaných do súpisu majetku
oddelenej podstaty. Predmet predaja (ponúkané hnuteľné veci) sú zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 65/2016 zo dňa 06.04.2016 (konkrétne -Motorové vozidlo: VOLKSWAGEN Touareg 2,5 TDI). 1.)
Záujemcovia doručia záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ KONKURZ GREŇO ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr.
Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v lehote
15 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení Verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada. 2.) Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého
záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. 3.) Prijatá bude ponuka s najvyššou
ponúknutou cenou, pri dodržaní min. ponúkanej kúpnej ceny určenej príslušným orgánom. 4.) Ponuka
musí obsahovať: - identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom - výšku ponúkanej
kúpnej ceny - čestné prehlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi 6.) Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky 7.) Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii
správcu v lehote 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk. Správca vyhodnotí ponuky
do 7 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pred
podpisom kúpnej zmluvy na účet úpadcu. 8.) Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať
telefonicky na tel. č.: 0905 770 457 JUDr. Andrea Balážiková, PhD. Dušan Greňo "v konkurze“
K000938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406, sp.zn.:
4K/20/2016 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená
dňa 11.01.2017 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: ASZA s.r.o., Veľká Okružná 2630/54, 010 01 Žilina,
IČO: 46 340 386:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 1.220,84 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Platobný rozkaz Okresného súdu Vranov nad Topľou, sp. zn.: 7Cb/48/2016-18, zo dňa
12.05.2016, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 21.06.2016, a ktorým zaviazal dlžníka na
zaplatenie istiny vo výške 1.047,68 eur a úrokov z omeškania.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 11.01.2017

K000939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3, zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške mesačného nájmu od 04.12.2016 do
03.01.2017. Celková prihlásená suma: 412,42 - €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K000940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Foltínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 22, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2014 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anna Foltínová , nar.: 25.08.1956, bytom: Vajnorská 22,
831 04 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 4K/32/2014, v zmysle § 28
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Ing. Blažej Horváth, nar.:
08.08.1977, Pečnianska 1198/1, 851 01 Bratislava. Právny dôvod vzniku pohľadávky: Veriteľ sa stal vydražiteľom
na exekučnej dražbe EX 21/12 potvrdenej - Uznesením OS BA III, sp.zn. 36Er 698/12-48, Ex 21/12, dňa 09.10.2014
(právoplatné a vykonateľne 19.11.2014). Úpadca vydražený byt nevypratal a neodovzdal a naďalej ho užíva bez
právneho titulu, čím sa bezdôvodne obohacuje o obvyklé nájomné a plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
preddavok na ne. Veriteľ uhradil mesačnú zálohovú platbu vo výške 259,70 € splatnú k 25.12.2016 správcovi
bytového domu za plnenia ním poskytnuté, ktoré užíval Úpadca. Na základe uvedeného si Veriteľ prihlasuje po
základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok pohľadávku vo výške uhradenej zálohovej platby. Celková prihlásená
suma: 259,70,- €, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca
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K000941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Hupka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zuby 9, 90021 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2014S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 43 :
Suma zo mzdy v rozsahu podľa § 68 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z., v akom môže byť mzda postihnutá výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou, zrazená zamestnávateľom Livi s.r.o. IČO 47 375 787 za mesiac december 2016.
Dôvod vykonania zápisu - § 72 ods. 2 ZKR. Súpisová hodnota 159,67 Eur.

K000942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zdenko Duraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Miloš Levrinc
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2016 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty Ing. Zdenko Duraj, nar. 06.02.1975, bytom 974 01 Sebedín - Bečov, Bečov 47, s miestom
podnikania Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 41 674 596, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2K/71/2016, týmto zvoláva podľa ust. § 34 ods. 1 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR") prvú schôdzu veriteľov na deň
21.02.2017 o 9.00 hod., na adrese kancelárie správcu, s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze, 2.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ZKR, 3. Voľba jedného zástupcu veriteľov podľa ust. § 107 ZKR,
4. Záver.

Prezentácia: od 8.30 hod. Pri prezentácii zúčastnení veritelia - fyzické osoby, predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti oprávneného člena
štatutárneho orgánu. Pokiaľ veriteľ na zastupovanie na schôdzi splnomocnil zástupcu, tento predloží plnú moc s
dokladom totožnosti, pričom od zástupcu, ktorý zastupuje zastúpeného veriteľa na základe plnej moci, môže
správca vyžadovať, aby sa preukázal plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa, inak sa
na ňu nemusí prihliadať.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
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K000943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJDA Strickmoden, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontiarská cesta 1269, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 554 092
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/69/2015 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/69/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: AJDA Strickmoden, s.r.o. v konkurze so sídlom Hontianska cesta 1269, 936 01 Šahy,
IČO: 46554092, v súlade s § 34 ods. 2 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
správca konkurznej podstaty týmto zvoláva schôdzu veriteľov ktorá sa uskutoční dňa 13. februára 2017 o 10:00
hod. na adrese Prievozská 4, 821 09 Bratislava, (Apollo Buisness Center II, blok B, VI. posch.) Program schôdze
veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Správa o činnosti správcu o stave konkurzu
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 37 ZKR
5. Diskusia
6. Záver
Týmto žiadam Veriteľov úpadcu o účasť na zvolanej schôdzi veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K000944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kompas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 458, 951 44 Výčapy - Opatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1957
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2016 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci úpadcu: Vladimír Kompas, nar.: 5.2.1957, bytom 951 44 Výčapy – Opatovce č. 458 v súlade s §
34 ods. 2 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca konkurznej podstaty
týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 13. februára 2017 o 11:00 hod. na adrese Prievozská 4,
821 09 Bratislava, (Apollo Buisness Center II, blok B, VI. posch.)
Program schôdze veriteľov:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Správa o činnosti správcu o stave konkurzu
4. Voľba zástupcu veriteľov podľa § 37 ZKR
5. Diskusia
6. Záver
Týmto žiadam Veriteľov úpadcu o účasť na zvolanej schôdzi veriteľov.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K000945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Poláček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 1437, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Olekšák
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/9/2015/S1472
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Marek Olekšák, správca úpadcu Peter Poláček, narodený: 28.11.1980, bytom Kalinov 1437, 023 02 Krásno
nad Kysucou, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: ČSOB Leasing, a.s., sídlo: Panónska cesta 11, Bratislava, IČO: 35 704 713
Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 1: 4.333,86 EUR
Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 2: 11.054,44 EUR
Celková suma prihlásenej pohľadávky č. 3: 12.409,21 EUR

V Žiline, dňa 11.01.2017
JUDr. Marek Olekšák, správca

K000946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Št. Tučeka 974/53, 990 01 Velký Krtíš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadkyne: ELENA KOVÁČOVÁ, nar. 06.05.1977,
bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince, Slovenská republika, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 4K/77/2016 S1719 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Št.
Tučeka 974/53, 990 01 Veľký Krtíš, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 hod. do 13:00 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421905596644 alebo
prostredníctvom e-mailu na velkykrtis@gbkr.sk . Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: P.I.M. Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 858 591
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2011 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 4 R 3/2011
úpadca: P.I.M. Slovakia, a.s. so sídlom Elektrárenská č. 6, 831 04 Bratislava, IČO: 358 585 91
Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 25.11.2016 o 11,00 hod. – písomné hlasovanie
Deň konania zasadnutia veriteľského výboru bol po telefonickom dohovore veriteľov zo dňa 25.11.2016
presunutý na 30.12.2016 o 11,00 hod.
Prítomní:
1. Predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
16.11.2016 zn. 275216/OSP I./2016;
2. Člen: Sociálna poisťovňa - písomné hlasovanie zo dňa 24.11.2016 zaslané emailom predsedovi VV dňa
24.11.2016, zn. 7239-30/2016-BA
Veriteľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. – sa písomného hlasovania nezúčastnil.
Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o predaji majetku vo všeobecnej podstate

1. Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. VV je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní dvaja z troch členov VV.
Správca písomnou Žiadosťou o hlasovanie o uložení záväzného pokynu na predaj majetku úpadcu zo dňa
4.11.2016 adresovanou predsedovi VV oslovil veriteľský výbor so žiadosťou o udelenie záväzného pokynu
na predaj hnuteľných vecí zapísaných vo všeobecnej podstate úpadcu.

2. Hlasovanie o predaji majetku vo všeobecnej podstate
Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu P.I.M.
Slovakia, a.s. do sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35 858 591, č.k. 4 R 3/2016 navrhla emailom zo
dňa 16.11.2016 veriteľskému výboru na schválenie nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu P.I.M. Slovakia, a.s. do sídlom Elektrárenská 6, 831
04 Bratislava, IČO: 35 858 591, č.k. 4 R 3/2016 udeľuje správcovi BANCRUPTCY & RECOVERY SERVIVCE,
k.s. súhlas so speňažením majetku úpadcu zapísaného v Obchodnom vestníku č. 55/2012 zo dňa 19.03.2012
a majetku zapísaného v Obchodnom vestníku č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016 jeho predajom záujemcovi
spoločnosti KLETUR, s.r.o., IČO: 50 04 47 70 v súlade s podmienkami uvedenými v Ponuke na odkúpenie
hnuteľného majetku adresovanej správcovi zo dňa 23.08.2016, kde záujemca za odkúpenie hnuteľných vecí
zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016
ponúkol cenu 250,00 € a v súlade s podmienkami uvedenými v Ponuke na odkúpenie hnuteľného majetku
adresovanej správcovi zo dňa 28.10.2016, kde záujemca za odkúpenie hnuteľných vecí zapísaných v súpise
majetku všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku č. 55/2012 zo dňa 19.03.2012 ponúkol cenu
1.500,00€.
Hlasovanie za schválenie Uznesenia č. 1:
ZA: 1
PROTI: 1
ZDRŽAL: 0
Uznesenia č. 1 a Uznesenie č. 2: nie je prijaté
V súlade s § 38 ods. 2) ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.
Predseda VV konštatuje, že na základe hlasovania členov veriteľského výboru nebolo schválené Uznesenie č. 1.
Prílohy:
1. Predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
16.11.2016 zn. 275216/OSP I./2016;
2. Člen: Sociálna poisťovňa - písomné hlasovanie zo dňa 24.11.2016 zaslané emailom predsedovi VV dňa
24.11.2016, zn. 7239-30/2016-BA
V Bratislave, dňa 3.1.2017
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru - Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, Bratislava
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K000948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/17/2016 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/17/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, zn, správcu: S1208, správca úpadcu:
Branislav Gajdoš, nar.: 11.08.1978, bytom Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany týmto v súlade s ust. § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty:
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová hodnota v €

Peňažná hotovosť úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

996,12 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K000949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kokles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3 ZÁKONA
č. 7/2005 .Z.Z.
Mgr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka:Pavol Kokles,
nar.: 14.04.1953, bytom: Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa oznamuje že dňa 14.04.2014, teda po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 ZKR boli do konkurzného konania
vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici pod č. 1K14/2016 doručené:
Prihláška č. 1 pohľadávky veriteľa Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Judita Jakobejová, súdny exekútor,
Námestie baníkov 1, Rožňava, IČO: 30 686 733 v celkovej výške 240,68,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Prihláška č. 2 pohľadávky veriteľa Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Judita Jakobejová, súdny exekútor,
Námestie baníkov 1, Rožňava, IČO: 30 686 733 v celkovej výške 263,48,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška č. 3 pohľadávky veriteľa Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Judita Jakobejová, súdny exekútor,
Námestie baníkov 1, Rožňava, IČO: 30 686 733 v celkovej výške 324,08- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok
Prihláška č. 4 pohľadávky veriteľa Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Judita Jakobejová, súdny exekútor,
Námestie baníkov 1, Rožňava, IČO: 30 686 733 v celkovej výške 243,08,-Eur. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
POUČENIE:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet, na ktorý
SK4909000000005072134553.

možno

skladať

kauciu

je

vedený

v Slovenskej

sporiteľni,

IBAN:

JUDr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K000950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kokles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerova
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2014/S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVOK DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK V ZMYSLE UST. § 28 ODS. 3 ZÁKONA
č. 7/2005 .Z.Z.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Pavol
Kokles, nar.: 14.04.1953, bytom: Závodná 481/1, 982 01 Tornaľa oznamuje že dňa 09.01.2017, teda po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle ust. § 28 ods. 1,2 a 3 ZKR boli do
konkurzného konania vedeného Okresným súdom v Banskej Bystrici pod č. 1K14/2014 doručené:
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,
Košice, IČO: 44 483 767 v celkovej výške 144,11,- Eur. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
POUČENIE:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo agentúrou
Európskej únie.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Bankový účet, na ktorý
SK4909000000005072134553.

možno

skladať

kauciu

je

vedený

v Slovenskej

sporiteľni,

IBAN:

JUDr. Radka Longauerová
konkurzný a reštrukturalizačný správca

K000951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovký Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 430 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty
6/Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: kreditné úroky pripísané na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,83 €
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. Marta Bojo Vevurková , správca

K000952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVLES, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovký Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 430 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2012S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate

JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca úpadcu SLOVLES, s.r.o., so sídlom Kpt. Nálepku 517/5, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 36 430 986 týmto v súlade s ust. § 96 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, oznamujem všetkým veriteľom v konkurznom konaní zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
Bol zostavený zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty.

Veriteľský výbor resp. zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej 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 odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznamu
v Obchodnom vestníku SR. Nahliadnutie do zoznamu si vopred dohodnite tel. na tel :0903 514 854.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie
je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom
správcom.
Správca podľa zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia
lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu.
Poverený člen veriteľského výboru alebo veriteľ, ktorý podal námietku, sa môže do 60 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate domáhať, aby súd uznesením určil poradie pohľadávky proti
podstate; v návrhu sa môže domáhať len toho, čo uviedol v námietke. Ak návrh v tejto lehote nepodá, na jeho
námietku sa neprihliada. Voči uzneseniu, ktorým súd rozhodol o námietke, je prípustné odvolanie.
JUDr. Marta Bojo Vevurková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HaRT spol.s r.o./resp.s.r.o./
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 12, 040 01 Kosice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 648 568
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Kolvekova
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/57/2016 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/57/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie bankového účtu podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR JUDr. Jana Koľveková, ustanovený správca úpadcu:
HaRT spol.s r.o./resp.s.r.o./, Hrnčiarska č.12,04001 Košice v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii o a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto oznamuje veriteľom
prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350 Eur
na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK37 0200 0000 0037 5521
9354
V Košiciach, 11.1.2017
JUDr.Jana Koľveková, správca KP

K000954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Buchta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 777, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2016 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/29/2016 zo dňa 10.11.2016, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 221/2016 zo dňa 18.11.2016, značka záznamu: K026114, bol na majetok úpadcu Ján Buchta, nar.
01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnava vyhlásený konkurz.
Okresný súd Trnava ustanovil správcu podstaty: JUDr. Hana Sopko, LL.M., v konkurznom konaní úpadcu – Ján
Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnava.
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnava, v
zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č.
8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 9/A, 917 01 Trnava v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu. Nahliadanie do
spisu je potrebné si dohodnúť na tel. č. 0911 114 624.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buchta Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hospodárska 77, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Hana Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/29/2016 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Ján Buchta, nar. 01.07.1961, Hospodárska 77, 917 01 Trnav
týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,-€ na každú popieranú prihlášku pohľadávky sú povinní
zložiť na účet číslo
SK1102000000003769005656 vedený vo VÚB,
a.s.
Variabilný symbol je číslo pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
JUDr. Hana Sopko, LL.M.,správca

K000956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADATO, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 538 507
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32R/6/2013 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32R/6/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca v konkurznom konaní úpadcu ADATO, s.r.o., vedenom na Okresnom súde
Nitra pod sp. zn.: 32R/6/2013 PONÚKA na predaj v ponukovom konaní podnik úpadcu.
Podnik úpadcu pozostáva z viacerých súborov majetku a bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty veriteľa VÚB,
a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (VÚB, a.s.) a zverejnený v obchodnom vestníku č.
182/2014 zo dňa 24.9.2014 a v obchodnom vestníku č. 199/2015 zo dňa 16.10.2015.
Podmienky ponukového konania:
Súbory majetku, z ktorých pozostáva podnik úpadcu a ktorý je predmetom ponukového konania sú popísané
v Podrobných podmienkach speňažovania podniku úpadcu (ďalej len „Podrobné podmienky“), ktoré správca zašle
záujemcom po úhrade paušálnych nákladov s tým spojených vo výške 200 EUR do troch pracovných dní od
doručenia žiadosti a preukázania úhrady poplatku. Poplatok je potrebné zaplatiť na peňažný účet úpadcu vedený vo
VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0014 3376 1854, SWIFT: SUBASKBX, pod VS: 3262013. Žiadosť je potrebné
doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, P.O.BOX 27C, 949
01 Nitra, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu: zdychavsky.skp@gmail.com. Na tento účel
uvedie záujemca emailovú adresu, na ktorú mu budú Podrobné podmienky zo strany správcu odoslané.
Podaniu ponúk môže po dohode predchádzať ohliadka majetku úpadcu a oboznámenie sa so stavom majetku
úpadcu, pričom podrobnosti sú obsahom Podrobných podmienok.
Záujemcovia sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku do 13.2.2017 do
12:00 hod. na adresu kancelárie správu: Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, Radlinského 5, P.O.BOX 27C, 949 01
Nitra, a to v zapečatenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE KONKURZ 32R/6/2013 – NEOTVÁRAŤ !“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nitra, a to v zapečatenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE KONKURZ 32R/6/2013 – NEOTVÁRAŤ !“.
Súčasťou ponuky je sprievodný list s prílohami a cenová ponuka. Ponuky musia obsahovať všetky obsahové
a formálne náležitosti vrátane príloh uvedených v Podrobných podmienkach. Ponuky musia byť v tejto lehote
doručené fyzicky v papierovej písomnej podobe, nestačí podanie zásielku na poštovú prepravu. Nie je akceptované
doručovanie mailom, faxom, alebo iným obdobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo
doručené v rozpore s týmito podmienkami sa neprihliada. Záväzné ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne
alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, alebo na základe úradne overeného plnomocenstva. Každý
záujemca môže do ponukového konania v súlade s Podrobnými podmienkami podať iba jednu ponuku, v opačnom
prípade sa na jeho ponuku neprihliada.
Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu vedeného vo VÚB, a.s. IBAN:SK13 0200 0000
0014 3376 1854, SWIFT: SUBASKBX zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 200.000 EUR (slovom
dvestotisíc euro). Zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr do konca lehoty určenej na predkladanie
ponúk. V prípade ak záujemca, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná neuzavrie zmluvu o predaji podniku
so správcom v lehote 10 pracovných dní od doručenia návrhu správcu na uzavretie zmluvy o predaji podniku, alebo
nedoplatí zvyšnú časť ponúkanej kúpnej ceny v lehote uvedenej v zmluve, zložená zábezpeka sa takémuto
záujemcovi nevracia a považuje sa za zmluvnú pokutu, ktorá prepadne v prospech konkurzného konania vedeného
na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 32R/6/2013. Ostatným záujemcom správca zloženú zábezpeku vráti v lehote 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca za účasti príslušného orgánu do 5 pracovných dní odo dňa
skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Na určenie najvyššej cenovej ponuky ako víťaznej alebo jej odmietnutie ako finančne nevýhodnej je určená lehota
15 pracovných dní.
Kritériom vyhodnotenia ponúk, ktoré boli podané v súlade s týmito podmienkami a Podrobnými podmienkami je
najvyššia ponúkaná kúpna cena. Víťazná ponuka je však až tá, ktorá bude schválená a akceptovaná zo strany
príslušného orgánu ako finančne výhodná. Príslušný orgán a správca majú právo odmietnuť každú ponuku ako
finančne nevýhodnú.
Ďalšie podmienky ponukového konania sú obsahom Podrobných podmienok.
Účasťou v ponukovom konaní záujemca súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami ponukového konania.
V Nitre, dňa 12.1.2017
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca

K000957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1977
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/77/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/77/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadkyne: ELENA
KOVÁČOVÁ, nar. 06.05.1977, bytom Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince, Slovenská republika (ďalej len
„Úpadkyňa“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4K/77/2016 zo dňa
03.01.2017 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadkyne a za správcu ustanovil G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor: ELENA KOVÁČOVÁ, born 06.05.1977, residency at Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince, Slovak republic
(hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc.
no: 4K/77/2016 dated as of January 03, 2017 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the
trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was appointed.

Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 11.01.2017.

The bankruptcy proceedings came into effect on 11th January 2017.

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

129

Obchodný vestník 10/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.01.2017

lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška
nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the creditor
can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights become extinct
after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct
the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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