Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

K013586
Spisová značka: 4K/14/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 14/2016 - 293 zo dňa 16.05.2017 potvrdil prevod pohľadávky vo
výške 942,72 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1,2 z pôvodného veriteľa
Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na nadobúdateľa
pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 v
konkurznom konaní úpadcu - Zdeno Mirilovič, nar. 12.09.1962, bytom Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46
Valaská. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2017.

rozhodol
Poučenie:

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K013587
Spisová značka: 2K/40/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Sládkovičova 15, IČO: 36 040 410, takto
rozhodol

Nábytok MIKUŠINCOVÁ,

O d v o l á v a JUDr. Tomáša Kohúta, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28 z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.06.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013588
Spisová značka: 1K/52/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 52/2015 - 178 zo dňa 16.05.2017 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 27-38 vo výške 6 533,06 Eur v konkurznom
konaní úpadcu - ATC Group s.r.o., so sídlom Kuzmányho nábrežie 2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 641 696. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2017

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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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K013589
Spisová značka: 1K/63/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 63/2015 - 181 zo dňa 16.05.2017 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4 vo výške 16,29 Eur v konkurznom konaní
úpadcu - Lubor Dodok, nar. 06.01.1978, bytom Nám. SNP 91, 966 01 Hliník nad Hronom. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.06.2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K013590
Spisová značka: 4K/23/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 23/2016 - 115 zo dňa 17.05.2017 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 4/S-1 až 4/S-37 a 4/S- 39 až 4/S - 46 vo
výške 7 221,68 Eur v konkurznom konaní úpadcu - Ing. Jiří Pěč, nar. 12. 10. 1984, Tatranská 6337/14, 974 11
Banská Bystrica. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2017.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K013591
Spisová značka: 32K/47/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovak Sport s.r.o., ,,v konkurze", so
sídlom Piaristická 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 358 037, ktorého správcom je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie správcu Paulínska 24, 917 01 Trnava, uznesením č.k. 32K/47/2015-794 zo dňa 09.05.2017 potvrdil
prevod pohľadávok v sume 1.440- eura pôvodného veriteľa FR SR- Daňový úrad, Colný úrad so sídlom
Damborského 5, 949 01 Nitra voči úpadcovi na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2017.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník

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

Deň vydania: 16.06.2017

K013592
Spisová značka: 27OdK/2/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jakub Danišík, nar. 14.09.1986, bytom Mesto Nitra, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jakub Danišík, so sídlom Nitra, Na Hôrke č. 49/20, IČO:46037306,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jakub Danišík, nar. 14.09.1986, bytom Mesto Nitra.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie: Nitra, Mariánska č. 6.
III/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), na predpísanom
tlačive v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresný súd Nitra k sp. zn.
27OdK/2/2017. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 28 ods. 6 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
IV/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
V/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu informovať veriteľov dlžníka:
Jakub Danišík, nar. 14.09.1986, bytom Mesto Nitra, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40
Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
VI/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, 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.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
<http://www.justice.gov.sk>.
Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí3obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR, sa
neprihliada.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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
ZoKR ).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada ( § 29 ods. 7 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
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 ZoKR ). 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 ZoKR ).
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 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. 7, ods. 8 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (
§ 30 ods. 2 ZoKR ).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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 ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
zostaviť rozvrh.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel
vedieť,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K013593
Spisová značka: 32OdK/3/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Vladimír Čery, nar. 30.3.1975, bytom Tríbečská 1, 949 01
Nitra, IČO: 34 871 101, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra 3,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Vladimír Čery, nar. 30.3.1975, bytom Tríbečská 1, 949 01 Nitra,
IČO: 34 871 101.
II.

Ustanovuje správcu JUDr.Zuzana Szabóová, sídlo kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.

III.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Vladimír Čery, nar. 30.3.1975, bytom Tríbečská 1, 949 01 Nitra,
IČO: 34 871 101, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
postupom podľa § 29 ods.1,2 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise
u správcu na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť
pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa
podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v
prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č.25/2017 Z.z., keďže na prihlášky podané v
rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške
pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV.
Dlžníka Vladimír Čery, nar. 30.3.1975, bytom Tríbečská 1, 949 01 Nitra, IČO: 34 871 101 zbavuje
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a zákona o konkurze a reštrukturalizácii) v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Vladimír Čery, nar. 30.3.1975, bytom Tríbečská 1, 949 01 Nitra, IČO: 34 871 101, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VI.
Ukladá správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Obchodný vestník 115/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.06.2017
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

K013594
Spisová značka: 32OdK/4/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ján Krušpán, nar. 3.5.1956, bytom 935 31 Horná Seč,
zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra 3, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ján Krušpán, nar. 3.5.1956, bytom 935 31 Horná Seč.
II.

Ustanovuje správcu Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., sídlo kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra.

III.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka Ján Krušpán, nar. 3.5.1956, bytom 935 31 Horná Seč, aby v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29
ods.1,2 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých
vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č.25/2017 Z.z., keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29
zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť
listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
IV.
Dlžníka Ján Krušpán, nar. 3.5.1956, bytom 935 31 Horná Seč zbavuje dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze (§ 166a zákona o konkurze a reštrukturalizácii) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
V.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Ján Krušpán, nar. 3.5.1956, bytom 935 31 Horná Seč, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VI.
Ukladá správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
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dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 9.6.2017
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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Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K013595
Spisová značka: 32R/2/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SFDK, s.r.o. „v reštrukturalizácii“ so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a návrhu na nahradenie
súhlasu, takto
rozhodol
I.
Z a m i e t a reštrukturalizačný plán dlžníka SFDK, s.r.o. „v reštrukturalizácii“ so sídlom Štefánikova
trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914, ktorý bol schvaľovaný schvaľovacou schôdzou dňa 19.5.2017.
II.
Z a m i e t a návrh dlžníka na nahradenie súhlasu na prijatie reštrukturalizačného plánu dlžníka
SFDK, s.r.o. „v reštrukturalizácii“ so sídlom Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 43 782 914, o ktorom hlasovala
schvaľovacia schôdza veriteľov dňa 19.5.2017, a to v skupine veriteľov označenej ako Skupina Sberbank pre
veriteľa zabezpečených pohľadávok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník do 15 dní od
jeho doručenia a to na tunajší súd, rozhodne o ňom Krajský súd v Bratislave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov
sa rozhodnutie považuje za nesprávne ( odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha ( odvolací návrh).
Za deň doručenia 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 12.6.2017
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K013596
Spisová značka: 4K/15/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, so sídlom
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LADEX, s.r.o., so sídlom
Štúrova 220, 059 21 Svit, IČO: 36 482 102, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: LADEX, s.r.o., so sídlom Štúrova 220, 059 21 Svit, IČO: 36
482 102.
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
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c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani

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
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rozhodnutia alebo Konkurzy
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Obchodný
vestník
115/2017
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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 9.6.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K013597
Spisová značka: 4R/2/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova
12/261, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 241 799, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, takto
rozhodol
z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči TATRA BUILDING INVEST, s.r.o., so sídlom Petzvalova 12/261, 059 01
Spišská Belá, IČO: 47 241 799.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Reštrukturalizačné konanie sa začína zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku.
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).
Podľa § 114 ods. 1 ZKR, začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú
súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,
b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia
alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné
konania sa prerušujú,
c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo
výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,
d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania
dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania;
vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,
e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej
odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,
f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,
g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K013598
Spisová značka: 2K/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kliment, nar.
19.7.1982, trvale bytom Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
miestom podnikania Čs.
069 01 Snina,
IČO:
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584, správcom
ktorého je JUDr. Marta
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Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o odmene a náhrade preukázaných
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Kliment, nar.
19.7.1982, trvale bytom Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Kliment, s
miestom podnikania Čs. armády 1597/8, 069 01 Snina, IČO: 46 055 584, správcom ktorého je JUDr. Marta
Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o odmene a náhrade preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Marte Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník za výkon
funkcie predbežného správcu odmenu vo výške 199,16 eura a náhradu výdavkov vo výške 128,- eur, ktoré mu budú
po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
zloženého dňa 3.3.2017 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 15/2017.
Ukladá učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Marty
Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník nevyčerpanú časť preddavku vo
výške 336,72 eura zloženého dňa 3.3.2017 na účet tunajšieho súdu pod položkou č. 15/2017.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013599
Spisová značka: 40K/63/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi MAJTEX SK,
s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO 36 346 055, ktorého predbežným správcom bol JUDr. Vladimír Fraňo so
sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445, o odmene a výdavkoch
predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Vladimírovi Fraňovi so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, značka správcu S445, sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada preukázaných
výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 220,04 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi
JUDr. Vladimírovi Fraňovi so sídlom kancelárie Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S445,
priznanú odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 220,04 eura, a to z preddavku
zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 131/2016.
III. Navrhovateľovi - dlžníkovi MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO 36 346 055 sa vracia
nevyplatená časť preddavku vo výške 643,00 eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
IV. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
navrhovateľovi - dlžníkovi MAJTEX SK, s. r. o. so sídlom 956 55 Haláčovce 12, IČO 36 346 055 nevyplatenú časť
preddavku vo výške 643,00 eur evidovaného pod položkou reg. D19 131/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
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výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).

Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013600
Spisová značka: 40OdK/20/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Mikuš, nar. 10.12.1976, trvale bytom Námestie SNP
35/33, 972 41 Lehota pod Vtáčnikom, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Peter Mikuš, nar. 10.12.1976, trvale bytom Námestie SNP 35/33, 972 41
Lehota pod Vtáčnikom.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1531.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Obchodný vestník 115/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 16.06.2017
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 16.06.2017

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013601
Spisová značka: 40OdK/21/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jarmila Jágriková, nar. 07.09.1966, trvale bytom Rozkvet
2033/69-17, 017 01 Považská Bystrica, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jarmila Jágriková, nar. 07.09.1966, trvale bytom Rozkvet 2033/69-17, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka
správcu S172.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
neuviedol dôležitú informáciu,
vedel
alebo szákonov
prihliadnutím
okolnosti
musel
vedieť, že ide o dôležitú
a o zmeneaja keď
doplnení
niektorých
na svojomna
webovom
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www.justice.gov.sk
informáciu,
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013602
Spisová značka: 40OdK/22/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Vitold Jágrik, nar. 23.02.1960, trvale bytom Rozkvet
2033/69-17, 017 01 Považská Bystrica, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom Národná 34, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Vitold Jágrik, nar. 23.02.1960, trvale bytom Rozkvet 2033/69-17, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
právnej pomoci,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013603
Spisová značka: 40OdK/23/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Rudolf Nosterčík, nar. 11.02.1949, trvale bytom 972
26 Rudnianska Lehota 67, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Rudolf Nosterčík, nar. 11.02.1949, trvale bytom 972 26 Rudnianska
Lehota 67.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, značka správcu S1657.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných
úkonoch
smerujúcich
k speňaženiu
majetku
patriaceho
konkurznej
podstaty
Vydáva Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011do
Z. z.
o Obchodnom
vestníkudlžníka.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
spravodlivosti
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republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013604
Spisová značka: 40OdK/24/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Michal Úradník, nar. 03.02.1989, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Michal Úradník, nar. 03.02.1989, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu B.F.B. správcovská, v. o. s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, IČO 36 832 006, značka správcu S1220.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
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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ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Jančovič, nar. 18.06.1966, trvale bytom M. Kišša
239/15, 911 05 Trenčín, zastúpeným Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Pavol Jančovič, nar. 18.06.1966, trvale bytom M. Kišša 239/15, 911 05
Trenčín.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR 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 a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 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.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 8.6.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K013606
Spisová značka: 23K/42/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: REBIT, spol. s.r.o., IČO 35736640, Kátovská 25, 908
51 Holíč, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19925/T, o odmene
predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19
111/2016 vo výške 516,36 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
Slovenská
republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 111/2016 vo výške 516,36 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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111/2016 vo výške 516,36 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 111/2016 vo výške 516,36 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.6.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K013607
Spisová značka: 28K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX,
Čáčov 69, 905 01 Senica, nar. 11.02.1964, IČO: 11 839 015, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Firm, vložka č. 734/T, takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Rastislav Vašek - MINIKOMPLEX, Čáčov 69, 905 01 Senica, nar.
11.02.1964, IČO: 11 839 015.
Súd u z n á v a konkurz za malý.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu JUDr. Michal Straka, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
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).
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).
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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
8.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
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veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§ 28 ods. 5 ZKR).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
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).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na
súde zbavenia svojich dlhov. 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
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súde zbavenia svojich dlhov. 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.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.6.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K013608
Spisová značka: 5K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Radko Kravčuk, nar. 15.10.1966,
Obec Ružomberok, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie:
P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, takto
rozhodol
Priznáva správcovi: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom kancelárie: P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin,
paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 9.6.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K013609
Spisová značka: 6K/7/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Alica Kyselová, nar. 24.09.1986, bytom
Chočská 1527/7, 026 01 Dolný Kubín, právne zastúpená advokátkou: JUDr. Ivica Firstová, Radlinského 1729, 026 01
Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie: Predmestská 8537/2B, 010
01 Žilina, o návrhu správcu na odvolanie z funkcie správcu, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: Mgr. Ing. Gabrielu Ďurmanovú, so sídlom kancelárie: Predmestská 8537/2B, 010 01
Žilina.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
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
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Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez
nariadenia
pojednávania.
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napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 9.6.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K013610
Spisová značka: 2K/3/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Silvia Krajčí, nar. 21.9.1973, Belanská
560/52, Liptovský Hrádok, 033 01 Dovalovo, správcom ktorého je: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

I. Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Silvia Krajčí, nar. 21.9.1973, Belanská 560/52, Liptovský
Hrádok, 033 01 Dovalovo, z dôvodu, že tu nie sú predpoklady na konkurz.
II. P r i z n á v a správcovi odmenu vo výške 663,88 € a výdavky vo výške 310,41 €.
III. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť správcovi: JUDr. Miroslavovi Hladovi, so sídlom kancelárie:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, priznanú odmenu vo výške 663,88 eur z preddavku zloženého na
účet Okresného súdu Žilina dňa 15.3.2016, evidovaného pod položkou registra: 30, rok: 2016, číslom účtovného
dokladu: 35/3-16, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie. Odvolanie môže podať správca a veriteľ, ktorého
zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 7.6.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, 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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K013611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BAT Engineering a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 090 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/71/2016_1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/71/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Milena Nosková, správca úpadcu BAT Engineering a.s., so sídlom Grösslingova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 46
090 215,oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli zapísané
do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 431: veriteľ Sociálna poisťovňa, so sídlom: 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484,
prihlásená suma pohľadávky vo výške 13.245,- EUR.
Pohľadávka č. 432: veriteľ Sociálna poisťovňa, so sídlom: 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484,
prihlásená suma pohľadávky vo výške 120.361,10 EUR.
Pohľadávka č. 433: veriteľ Sociálna poisťovňa, so sídlom: 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484,
prihlásená suma pohľadávky vo výške 669,60 EUR.
Pohľadávka č. 434: veriteľ Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,
IČO: 00 151 700, prihlásená suma pohľadávky vo výške 29,- EUR.
Pohľadávka č. 435: veriteľ Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,
IČO: 00 151 700, prihlásená suma pohľadávky vo výške 29,- EUR.
Mgr. Milena Nosková, správca

K013612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cako
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/34/2016 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ivan Cako, nar. 28.12.1972, bytom Majoránova 14764/9, 821 07 Bratislava
týmto v zmysle 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 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
správcovi doručená prihláška pohľadávky do konkurzu nasledovne:
- dňa 9.6.2017 od veriteľa Mgr. Katarína Kalmanová, bytom Karloveské rameno 3498/6, Bratislava, a to: samostatná
prihláška pohľadávky s poradovým č. 1, v celkovej sume 3200,- €, nezabezpečená, ktorá bola zapísaná do
konečného zoznamu pohľadávok dňa 12.6.2017 pod poradovým číslom 160.
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. Oľga Karásková, správca

K013613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NADLAN, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 657 042
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martinka Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2012 S 1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: NADLAN, a.s. „v konkurze“, IČO: 36 657 042, so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava,
vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4K 37/2012, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 ZKR):
Veriteľský výbor 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 odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie
aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu
alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na:
m.reken@bankruptcy.sk.
V Bratislave dňa 25.05.2017
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K013614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kianička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 10, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/63/2016_S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/63/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Peter Forgáč, správca úpadcu Ladislav Kianička, nar. 20.08.1956, Lesná 10, 900 27 Bernolákovo, občan
SR, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811
01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel.
č.: 0904 801 748 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K013615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Filová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Križovatkách 37/F, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/13/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Položka č. 54
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: zrážky zo mzdy v zmysle § 72 ods. 2 ZKR za 04/2017 vo výške, ktorú možno postihnúť exekúciou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,35 EUR

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca úpadcu

K013616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONTROL.ING, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gozovská 80/42, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 878 168
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 4K/11/2017 S1797
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/11/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej Typ súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majektu položky majektu

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1

Hnuteľná vec

Auto KIA CEED, r.v. 2012, Biela, EČV: MA 766DJ

1

1/1

6 100,00 €

2

Hnuteľná vec

Auto OPEL VIVARO, r.v. 2011, biele, EČV: MA 756DJ 1

1/1

9 800,00 €
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3

Hnuteľná vec

Stravné lístky Edenred

4

Hnuteľná vec

6

88

Deň vydania: 16.06.2017
1/1

299,20 €

HP Z800 Workstation +monitor (30"), klávesnica, myš 1

1/1

1 500,00 €

Hnuteľná vec

HP Z800 Workstation + monitor (30"), klávesnica, myš 1

1/1

15 000,00 €

7

Hnuteľná vec

Server ML-ML350G6 Tower

1

1/1

330,00 €

8

Hnuteľná vec

Tlačiareň CANON WorkCentre
7120

1

1/1

1 000,00 €

9

Hnuteľná vec

Laminovačka Sigma EL233HC

1

1/1

130,00 €

10

Hnuteľná vec

3D tlačiareň Netlabb (+ 2 náplň - kotúč)

1

1/1

300,00 €

11

Hnuteľná vec

PC Lenovo C260 + klávesnica, myš, + Windows 8

1

1/1

315,00 €

12

Hnuteľná vec

Kabel schlepp 56x35

1

1/1

15,00 €

13

Hnuteľná vec

PC Msi (obrazovka) + klávesnica + myš

1

1/1

150,00 €

14

Hnuteľná vec

Allan-Bradley X-Y Plotter Serie E 1492 PLTKIT

1

1/1

100,00 €

15

Hnuteľná vec

FESTO - pnemuatický valec

2

1/1

400,00 €

16

Hnuteľná vec

Kancelársky stôl jednoduchý

1

1/1

15,00 €

17

Hnuteľná vec

Kancelársky stôl rohový- dvojstôl

3

1/1

66,00 €

18

Hnuteľná vec

Kancelársky kontajner na kolieskach

2

1/1

40,00 €

19

Hnuteľná vec

Kancelársky kôš

2

1/1

6,00 €

20

Hnuteľná vec

kancelárska nástenka

1

1/1

7,00 €

21

Hnuteľná vec

kancelárske stoličky

5

1/1

55,00 €

22

Hnuteľná vec

kancelárske pomôcky: zošívačky, perá, nožnice,
spinky, nádoby

1

1/1

30,00 €

23

Hnuteľná vec

regál hliníkový 4 poličkový

3

1/1

24,00 €

24

Hnuteľná vec

madlá - rôzne typy

11

1/1

22,00 €

25

Hnuteľná vec

Alutek záslepky

8

1/1

4,00 €

26

Hnuteľná vec

koliesko

1

1/1

3,00 €

27

Hnuteľná vec

hadica vzduchová Stanley

1

1/1

9,00 €

28

Hnuteľná vec

Pružiny: d=18

7

1/1

3,50 €
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29

Hnuteľná vec

Hiwin koľajnice

2

1/1

4,00 €

30

Hnuteľná vec

Hiwin

1

1/1

15,00 €

31

Hnuteľná vec

Prac. oblečenie bunda

1

1/1

5,00 €

32

Hnuteľná vec

Prac. oblečenie nohavice

1

1/1

5,00 €

33

Hnuteľná vec

tlmič

6

1/1

12,00 €

34

Hnuteľná vec

snímač festo: sme-8m-24v

4

1/1

20,00 €

35

Hnuteľná vec

držiak SMC: smc

2

1/1

2,00 €

36

Hnuteľná vec

ventil SMC: smc sys5100-501

1

1/1

10,00 €

37

Hnuteľná vec

fiting

18

1/1

18,00 €

38

Hnuteľná vec

Relé Sick ue42-2hd2d2

1

1/1

150,00 €

39

Hnuteľná vec

Kábelschlep: 24x12

1

1/1

10,00 €

40

Hnuteľná vec

sada pilníkov Ajax: 180mm

1

1/1

5,00 €

41

Hnuteľná vec

skrutky m6x80: din912

30

1/1

3,00 €

42

Hnuteľná vec

fitingy T

1

1/1

1,00 €

43

Hnuteľná vec

modrý kábel h05v - 20m

1

1/1

2,00 €

44

Hnuteľná vec

taška plná železa

1

1/1

1,00 €

45

Hnuteľná vec

sada pružín: tl2000x180

3

1/1

3,00 €

46

Hnuteľná vec

pružiny: tl5000x185

8

1/1

8,00 €

47

Hnuteľná vec

Pružiny: tl2000x140

5

1/1

5,00 €

48

Hnuteľná vec

Pružiny: tl3150x192

2

1/1

2,00 €

49

Hnuteľná vec

Pružiny- 12ks rôzne

12

1/1

12,00 €

50

Hnuteľná vec

sada skrutiek - rôzne

1

1/1

1,00 €

51

Hnuteľná vec

kábel evc491

1

1/1

5,00 €

52

Hnuteľná vec

príruby MISUMI

2

1/1

40,00 €
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53

Hnuteľná vec

prevodovka DKM

1

1/1

100,00 €

54

Hnuteľná vec

zdroj Schrack lp412405

1

1/1

20,00 €

55

Hnuteľná vec

skriňa dvojdverová

1

1/1

20,00 €

56

Hnuteľná vec

skriňa dvojdverová

1

1/1

20,00 €

57

Hnuteľná vec

skriňa policová

1

1/1

15,00 €

58

Hnuteľná vec

Vyrezávačka creation

1

1/1

200,00 €

59

Hnuteľná vec

ohrievače EUROM

3

1/1

18,00 €

60

Hnuteľná vec

skrinky nadstavbové

3

1/1

75,00 €

61

Hnuteľná vec

kontajner kancelársky

3

1/1

15,00 €

62

Hnuteľná vec

Rradiator olejový CONCEPT

1

1/1

20,00 €

63

Hnuteľná vec

Ohrievač OK

1

1/1

10,00 €

64

Hnuteľná vec

Tabuľa

1

1/1

10,00 €

65

Hnuteľná vec

Notebook ASUS, K70A

1

1/1

10,00 €

66

Hnuteľná vec

Notebook ASUS

1

1/1

1 200,00 €

67

Hnuteľná vec

Notebook HP ProBook 4520s

1

1/1

200,00 €

68

Hnuteľná vec

Notebook ASUS, P2530U

1

1/1

400,00 €

69

Hnuteľná vec

Mobil Aligátor rx450

1

1/1

80,00 €

70

Hnuteľná vec

Mobil Aligátor rx450

1

1/1

80,00 €

71

Hnuteľná vec

Mobil Nokia C2-01

1

1/1

5,00 €

72

Hnuteľná vec

Mobil Nokiia 710

1

1/1

10,00 €

73

Hnuteľná vec

Mobil Nokia 203, RM-832

1

1/1

5,00 €

74

Hnuteľná vec

Mobil Nokia , RM 1012 (biela)

1

1/1

12,00 €

75

Hnuteľná vec

Zasadací stôl - šedý

1

1/1

300,00 €

76

Hnuteľná vec

Zasadacie stoličky

1

1/1

80,00 €
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77

Hnuteľná vec

Biela tabula - prezentačná + príslušenstvo

1

1/1

30,00 €

78

Hnuteľná vec

3 x regál hliníkový

1

1/1

45,00 €

79

Hnuteľná vec

Drevená skrinka (záchod kuchynka)

1

1/1

60,00 €

80

Hnuteľná vec

Chladnička - Gorenje

1

1/1

115,00 €

81

Hnuteľná vec

Mikrovlnka

1

1/1

50,00 €

82

Hnuteľná vec

OLEO MAC PW 210 C - Tlaková umývačka

1

1/1

280,00 €

83

Hnuteľná vec

Vysávač Kärcher

1

1/1

160,00 €

84

Hnuteľná vec

Priemyselný vysávač Flex S 47

1

1/1

350,00 €

85

Hnuteľná vec

PC : SHARK

1

1/1

100,00 €

86

Hnuteľná vec

PC : SHARK

1

1/1

100,00 €

87

Hnuteľná vec

Tlačiareň Brother LC1100HY

1

1/1

120,00 €

88

Hnuteľná vec

Ohrievač (hliníkový)

1

1/1

40,00 €

89

Hnuteľná vec

Náradie - Milwaukee - uťahovačka

1

1/1

150,00 €

90

Hnuteľná vec

Náradie - Milwaukee - píla

1

1/1

330,00 €

91

Hnuteľná vec

Kufrík s kancelárskymi pomôckami - šedý

1

1/1

10,00 €

92

Hnuteľná vec

→vnútri prenosná tlačiareň, konvertor, nabíjačka

1

1/1

150,00 €

93

Hnuteľná vec

náradie - kladivo veľké

1

1/1

50,00 €

94

Hnuteľná vec

Univerzálna fréza Optimum MF2

1

1/1

8 800,00 €

95

Hnuteľná vec

Univerzálny zverák BISON 13-2 (modrý)

1

1/1

450,00 €

96

Hnuteľná vec

Univerzálna hlavica na frézu ER32 1-20mm (+ krabica
1
s nádst.)

1/1

600,00 €

97

Hnuteľná vec

Výklopný uhlový zverák - šedý

1

1/1

550,00 €

98

Hnuteľná vec

Sada Radeko (podkladacia) - krabička

1

1/1

200,00 €

99

Hnuteľná vec

Sada úpiniek

1

1/1

100,00 €

100

Hnuteľná vec

Stôl s náradím so zverákom

1

1/1

550,00 €

101

Hnuteľná vec

Ručné náradie (kladivá, sktrutkovače, klúče, atd)

1

1/1

150,00 €
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102

Hnuteľná vec

Deliaca otočná hlava TOS

1

1/1

500,00 €

103

Hnuteľná vec

Sada vrtákov HSS - 1-13mm

1

1/1

120,00 €

104

Hnuteľná vec

Sústruh Optimum D320x920DPA

1

1/1

3 500,00 €

105

Hnuteľná vec

Biely stojan s náradím a materiálom pre sústruh

1

1/1

240,00 €

106

Hnuteľná vec

Šedá skriňa s náradím

1

1/1

40,00 €

107

Hnuteľná vec

Kufrík - sada segeriek (červený)

1

1/1

35,00 €

108

Hnuteľná vec

Hliníkový regál s nástrojmi

1

1/1

30,00 €

109

Hnuteľná vec

Frézy

1

1/1

150,00 €

110

Hnuteľná vec

Drážkovače, závitníky, výhrubníky, výstružníky

1

1/1

115,00 €

111

Hnuteľná vec

Závitníky s vratidlami

1

1/1

60,00 €

112

Hnuteľná vec

Sada mikrometrov Horex - drevený obal

1

1/1

70,00 €

113

Hnuteľná vec

Digitálne posovné meradlo - Horex

1

1/1

20,00 €

114

Hnuteľná vec

Digitálne posuvné meradlo - Helios

1

1/1

15,00 €

115

Hnuteľná vec

Magnetický stojan Giletta

1

1/1

15,00 €

116

Hnuteľná vec

Uhlomer horex

1

1/1

10,00 €

117

Hnuteľná vec

Ručné posuvné meradlo 300mm

1

1/1

10,00 €

118

Hnuteľná vec

Ručné posuvné meradlo Horex 500mm

1

1/1

15,00 €

119

Hnuteľná vec

Mierka ZVL 500mm

1

1/1

10,00 €

120

Hnuteľná vec

Sústruh TOS Trenčín - SN40

1

1/1

1 200,00 €

121

Hnuteľná vec

Fréza RUHLA VEB TISORA

1

1/1

1 500,00 €

122

Hnuteľná vec

Zverák BISON 49 3-polohový (modrý)

1

1/1

670,00 €

123

Hnuteľná vec

Hlava do frézy - 7 Brit (nožov)

1

1/1

350,00 €

124

Hnuteľná vec

Kompresor 2 piesty (modrý) LT50 s pneumat. Hadicou1

1/1

150,00 €

125

Hnuteľná vec

50m elektrický bubon

1/1

10,00 €

1
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126

Hnuteľná vec

Hliníkový stojan + materiál (oceľ, hliník, silón)

1

1/1

300,00 €

127

Hnuteľná vec

Stĺpová vŕtačka PH32

1

1/1

550,00 €

128

Hnuteľná vec

Pieskovacie zariadenie

1

1/1

800,00 €

129

Hnuteľná vec

Pracovný stôl so zverákom KASPER 100

1

1/1

150,00 €

130

Hnuteľná vec

stôl drevený

1

1/1

7,00 €

131

Hnuteľná vec

Plechové dvojskrine pre zamestnancov - osobné veci 5

1/1

50,00 €

132

Hnuteľná vec

záhradná hadica v kotúči

1

1/1

5,00 €

133

Hnuteľná vec

BOMAR Ergonomic 275.230.DG - píla

1

1/1

2 000,00 €

134

Hnuteľná vec

Milwaukee píla (okosová) MS305DB

1

1/1

1 000,00 €

135

Hnuteľná vec

Pracovný stôl (šedý pong)

3

1/1

80,00 €

136

Hnuteľná vec

ručný (pákový ) lis DDP3

1

1/1

300,00 €

137

Hnuteľná vec

Skladový regál na palety (červený 2 posch.)EUROSTOCK 15

1

1/1

350,00 €

138

Hnuteľná vec

KAG motory M63x60 24V

32

1/1

3 000,00 €

139

Hnuteľná vec

Zvárací agregát KAMPPI minarcmicadaptive 180

1

1/1

1 500,00 €

140

Hnuteľná vec

Pracovný stôl - 3m

1

1/1

20,00 €

141

Hnuteľná vec

Stloná vŕtačkofrézka SX2 s univerználnym zverákom 1

1/1

500,00 €

142

Hnuteľná vec

Zvárací stôl oceľový

1

1/1

35,00 €

143

Hnuteľná vec

Makyta Power fix - rozbrusovačka

1

1/1

100,00 €

144

Hnuteľná vec

Zváracie magnetické uhlové upínače

5

1/1

100,00 €

145

Hnuteľná vec

Skladový regál na materiál (4 posch., modrý)

1

1/1

50,00 €

146

Hnuteľná vec

Kovovoý stojan na spojový materiál + materiál rôzne
DIN

1

1/1

200,00 €

147

Hnuteľná vec

Vozík na náradie KS TOOLS Masterline + rôzne
náradie

1

1/1

50,00 €

148

Hnuteľná vec

Čierniaca sada IMEXIM TS, a.s. - 4 nádoby

1

1/1

40,00 €

149

Hnuteľná vec

Paletový vozík AC HAND - žltý

1

1/1

100,00 €

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

43

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

150

Hnuteľná vec

Paltový vozík - červený

3

1/1

270,00 €

151

Hnuteľná vec

BUKOTERM - elektrická kaliaca pec BKK40

1

1/1

1 000,00 €

152

Hnuteľná vec

PEC BRUNO EuroTeplo Plus

1

1/1

500,00 €

153

Hnuteľná vec

Regále kovové - 4 poschod. (biele)

3

1/1

45,00 €

154

Hnuteľná vec

Sada tesnení CORTIZO 150m - 13 balení (V
krabiciach)

1

1/1

500,00 €

155

Hnuteľná vec

Spojovací materiál v bielych regáloch

1

1/1

100,00 €

156

Hnuteľná vec

Regálový systém 4. poschodový (oranžovo-modrý)

1

1/1

330,00 €

157

Hnuteľná vec

Kosačka STILH FS130R

1

1/1

130,00 €

158

Hnuteľná vec

Spojovací materiál - rôzne typy v regálovom systéme 1

1/1

30,00 €

159

Hnuteľná vec

Pneumatiky na vozidlá (3 sady) - súčasti aút

12

1/1

120,00 €

160

Hnuteľná vec

Pneumatické hadice rôznych rozmerov v krabici

1

1/1

50,00 €

161

Hnuteľná vec

AEG SMT 355

1

1/1

150,00 €

162

Hnuteľná vec

HKS-15 v červenom kufri - hydraulický vysekávač

1

1/1

500,00 €

163

Hnuteľná vec

sťahováky KUKKO K203010ST

1

1/1

150,00 €

164

Hnuteľná vec

Naviják - 4-zásuvkový (50m)

1

1/1

20,00 €

165

Hnuteľná vec

Zvárací agregát JASIC inverter expert

1

1/1

100,00 €

166

Hnuteľná vec

Milwaukee M18CDD - vŕtačka s kufríkom a baterkou

1

1/1

180,00 €

167

Hnuteľná vec

Kufor s náradím plastové (3x 25l)

1

1/1

50,00 €

168

Hnuteľná vec

Kufor s náradím STANLEY (kufrík látkový vnútri s
náradím)

1

1/1

110,00 €

169

Hnuteľná vec

Motor Interoll

1

1/1

420,00 €

170

Hnuteľná vec

Rebrík hlíníkový - 1 pole

1

1/1

8,00 €

171

Hnuteľná vec

Rebrík hliníkový - 3 pole

1

1/1

20,00 €

172

Hnuteľná vec

Regálový systém hliníkový 4 rady/5 poschodí

1

1/1

25,00 €

173

Hnuteľná vec

Hliníkový regálový systém 2 rady/4 poschodia 2x

1

1/1

16,00 €

174

Hnuteľná vec

1

1/1

400,00 €

elektromateriál (Schrack, Microelektronika, sick, káble
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174

Hnuteľná vec

elektromateriál (Schrack, Microelektronika, sick, káble
1
a pod.)

1/1

400,00 €

175

Hnuteľná vec

FESTO - biely vozík s pnemautikou

1

1/1

30,00 €

176

Hnuteľná vec

METABO DSD 250

1

1/1

175,00 €

177

Hnuteľná vec

DREMEL3000

1

1/1

50,00 €

178

Hnuteľná vec

Regál s elektrickým materiálom 5 poschodí

1

1/1

30,00 €

179

Hnuteľná vec

Hasiaci prístroj

2

1/1

40,00 €

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

180

Peňažná
pohľadávka

Okresný súd Bratislava I,
Vrátená nespotrebovaná
1/1
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava časť preddavku

1 659,70 €

181

Peňažná
pohľadávka

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.,
Továrenská 13, 901 01 Malacky

Neuhradená faktúra č.
20160041

1/1

29 263,78 €

182

Peňažná
pohľadávka

TOWER AUTOMOTIVE, a.s.,
Továrenská 13, 901 01 Malacky

Neuhradená faktúra č.
20160043

1/1

4 618,92 €

183

Peňažná
pohľadávka

3M-control, s.r.o., Bánska Belá
476/78, 966 15 Bánska Belá

Neuhradená faktúra č.
20140104

1/1

800,00 €

184

Peňažná
pohľadávka

3M-control, s.r.o., Bánska Belá
476/78, 966 15 Bánska Belá

Neuhradená faktúra č.
20150012

1/1

88,06 €

185

Peňažná
pohľadávka

3M-control, s.r.o., Bánska Belá
476/78, 966 15 Bánska Belá

Neuhradená faktúra č.
20150076

1/1

2 370,00 €

186

Peňažná
pohľadávka

SKL Cuting, s.r.o., Výrobný areál Neuhradená faktúra č.
346, 991 03 Pôtor
201200003

1/1

407,28 €

187

Peňažná
pohľadávka

PeadDR. Štefan Húštava

Neuhradená faktúra č.
201200016

1/1

778,25 €

188

Peňažná
pohľadávka

PeadDR. Štefan Húštava

Neuhradená faktúra č.
201200022

1/1

778,25 €

189

Peňažná
pohľadávka

PeadDR. Štefan Húštava

Neuhradená faktúra č.
201200028

1/1

778,25 €

190

Peňažná
pohľadávka

PeadDR. Štefan Húštava

Neuhradená faktúra č.
2013037

1/1

3 423,00 €

191

Peňažná
pohľadávka

DACOM FINANCE, s.r.o.,
Neuhradená faktúra č.
Bratislavská 116, 902 01 Pezinok 2013008

1/1

180,00 €
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192

Peňažná
pohľadávka

DACOM FINANCE, s.r.o.,
Neuhradená faktúra č.
Bratislavská 116, 902 01 Pezinok 20140022

1/1

206,30 €

193

Peňažná
pohľadávka

SMP Deutschland GmbH

Neuhradená faktúra č.
20150019

1/1

181,00 €

Typ súpisovej
Číslo súpisovej
položky
položky majetku
majetku

Súpisová
hodnota
majetku

Popis inej majetkovej hodnoty

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Verejný register

194

Iná majetková
hodnota

Softvér CATIA V5: PLC systém
CAT+MCE+FPE, Licencia na CAD softvér na 1 500,00 €
dobu neurčitú

1/1

195

Iná majetková
hodnota

Softvér CATIA V5: PLC systém
CAT+MCE+PRX, Licencia na CAD softvér na 1 500,00 €
dobu neurčitú

1/1

196

Iná majetková
hodnota

Softvér CATIA V5: CAT+MCE+FPE, Licencia
1 500,00 €
na CAD softvér na dobu neurčitú

1/1

197

Iná majetková
hodnota

Softvér CATIA V5: CAT+MCE+PRX, Licencia
1 500,00 €
na CAD softvér na dobu neurčitú

1/1

198

Iná majetková
hodnota

100% Obchodný podiel v spoločnosti
technologica, s.r.o., Gazovská 80/42, 900 55 5 000,00 €
Lozorno, IČO: 46 163 867

1/1

Obchodný register
Okresného súdu
Bratislava I

199

Iná majetková
hodnota

100% Obchodný podiel v spoločnosti
3M-control, s.r.o., Bánska Belá 476/78, 966
15 Bánska Belá, IČO: 45 909 041

1/1

Obchodný register
Okresného súdu
Banská Bystrica

5 000,00 €

K013617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KONTRAKT EU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toplianska 28, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 364 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 27/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca úpadcu KONTRAKT EU, s.r.o. v likvidácii, Toplianska 28, 821 07 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 364 193, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01
Bratislava, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk,
príp. telefonicky na tel. č. 02/54775346, 0903/233 511.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K013618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KONTRAKT EU, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toplianska 28, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 364 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K 27/2017 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 27/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: KONTRAKT EU, s.r.o. v
likvidácii, Toplianska 28, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 364 193, (ďalej len „úpadca“) Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 8K 27/2017 zo dňa 19.5.2017 bol vyhlásený konkurz
na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of
the bankrupt: KONTRAKT EU, s.r.o. v likvidácii, Toplianska 28, 821 07 Bratislava, Slovak Republic, IČO:
36 364 193, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Bratislava, No. 8K 27/2017 dated 19th May 2017 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 30.5.2017.
The bankruptcy was declared on 30th May 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Eva
Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. zn. 8K 27/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee, Stromová 13, 831 01
Bratislava, Slovak Republic and one copy in the District Court Bratislava 1, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
Slovak Republic, to the No. 8K 27/2017.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor and
of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general
estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special registration form.
The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).
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Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied.
The claim has to be registered in the Euro currency.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the application
to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial Journal stating the
creditor and the registered amount (§ 28, section 3 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).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 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).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only in
the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim, however
the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to be satisfied
from the property by which it is secured (§ 28, section 7 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 such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky (§ 29 ods. 6, 7, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a representative with
an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the trustee. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be beaded (§ 29, section 6,
7, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K013619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Jurkovičová "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Skuteckého 1650/16, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/38/2016 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/38/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podľa § 81 ZoKR a na základe súhlasu príslušného orgánu s vylúčením majetku zo súpisu zo dňa
01.06.2017 oznamuje vylúčenie podielov na nehnuteľných veciach vedených pod por. č. 1 a 2 zo súpisu všeobecnej
podstaty. Predmetné podiele na nehnuteĺných veciach boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v
OV č. 235/2016 zo dňa 08.12.2016 pod K027785.
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K013620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABC KLÍMA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 19, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 354 131
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/37/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/37/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť Advisors k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, so sídlom kancelárie Koceľova 17,
821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ABC KLÍMA s. r. o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava, IČO:
31 354 131, týmto v zmysle ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.07.2017 o 10:00 hod. v priestoroch
kancelárie správcu na adrese Koceľova 17, 821 08 Bratislava.
Predmetom schôdze bude:
1. Otvorenie
2. Voľba člena veriteľského výboru
3. Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční v mieste konania schôdze od 09:30 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri
prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra SR nie
staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na
zastupovanie.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K013621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Auto Bavaria a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 282
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2014 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť Advisors k.s., Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, so sídlom kancelárie Koceľova 17,
821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Auto Bavarija, a.s., so sídlom Hodonínska 13, 832 64
Bratislava, IČO: 36 810 282, týmto v zmysle ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 07.07.2017 o 11:30 hod.
v priestoroch kancelárie správcu na adrese Koceľova 17, 821 08 Bratislava.
Predmetom schôdze bude:
1. Otvorenie
2. Odvolanie členov veriteľského výboru
3. Voľba nových členov veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Voľba nových členov veriteľského výboru
4. Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční v mieste konania schôdze od 11:00 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri
prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby originál alebo osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra SR nie
staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu notársky overeným plnomocenstvom, resp. poverením na
zastupovanie.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K013622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/7/2017 -S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 6OdK/7/2017 zo dňa 1.6.2017 bola JUDr. Magdaléna Kollárová, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka Jaroslava Kováčová, nar.
10.12.1964, bytom Hlavná 1, 900 31 Stupava, občan SR.
V zmysle § 8 ods. 4 Zák.č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím § 21 ods. 1 a
nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 6OdK/7/2017-S493 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v
pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia.
Zároveň správca oznamuje kontaktné čísla a e-mailovú adresu pre komunikáciu: tel. 02 555 745 97, e-mail:
judr.kollarova@legalskills.sk.
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K013623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 122, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto
o z n a m u j e m e,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 05.06.2017, pod č. k. 4K/13/2017-73 (ďalej aj ako „Uznesenie“)
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986, trvale bytom 908 73 Veľké Leváre
122 (ďalej aj ako „Úpadca“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alan Strelák so sídlom kancelárie: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, značka správcu
S 1807 (ďalej aj ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 110/2017 zo dňa 09.06.2017. Konkurz sa
považuje za vyhlásený dňom 10.06.2017.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to
inform
you that with the resolution of the District Court Bratislava I, dated on 05th June 2017, proc. No. 4K/13/2017-73
(hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of following
bankrupt: Blanka Danihelová, date of birth 17.10.1986, domicile 908 73 Veľké Leváre 122 (hereinafter referred to as
the “Bankrupt” or “Debtor”).
JUDr. Alan Strelák, office seat at: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S 1807 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of
Slovak republic No.: OV 110/2017 dated on 09th June 2017. The bankruptcy procedure is considered as declared
on 10th June 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese JUDr. Alan Strelák, so
sídlom kancelárie: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku
aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, sp. zn. 4K/13/2017.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „the BRA”)
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the Bankruptcy administrator to the address: JUDr. Alan
Strelák, office seat at: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one
original also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak
Republic, to the proc. No. 4K/13/2017.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of Debtor, about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the Debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment
of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the condition. Also
creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in
bankruptcy proceedings in question.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the lodgment of claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
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To the lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the Bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom
konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment of
claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the Bankruptcy administrator after the basic
period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to exercise
the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become extinct after
the lodgment basic period of time elapses. The Trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
documentation of the debtor.

V Bratislave dňa 13.06.2017
In Bratislava on 13th June 2017
JUDr. Alan Strelák, správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)

K013624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 122, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Okresný súd Bratislava I
4K/13/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Alan Strelák, správca, so sídlom kancelárie: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1807 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 05.06.2017, pod č. k.
4K/13/2017-73 ustanovený do funkcie Správcu úpadcu: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986, trvale bytom 908 73
Veľké Leváre 122(ďalej aj ako „Úpadca“).
Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese: Na
vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je možné podať telefonicky na čísle 02/62410443, na e-mailovej adrese: strelak@spravca.sk, ako aj písomne na
adrese kancelárie Správcu.

V Bratislave dňa 13.06.2017

JUDr. Alan Strelák, Správca

K013625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danihelová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 122, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alan Strelák
Sídlo správcu:
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2017 S1807
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Alan Strelák, správca, so sídlom kancelárie: Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1807 (ďalej aj ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 05.06.2017, pod č. k.
4K/13/2017-73 ustanovený do funkcie Správcu úpadcu: Blanka Danihelová, nar. 17.10.1986, trvale bytom 908 73
Veľké Leváre 122(ďalej aj ako „Úpadca“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) :
SK2611000000002629107824.
Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na
ten účel Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V Bratislave dňa 13.06.2017
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. Alan Strelák, Správca

K013626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2014 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 14. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu, spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
V zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) sa konalo 14. zasadnutie veriteľského výboru
„per rollam“ spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o. so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 228
117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96427/B (ďalej v texte len
ako „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 8K/53/2014.
Program 14. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
1. Predloženie žiadosti o súhlas s vylúčením majetku zo súpisu majetku v zmysle ust. § 81 Zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZKR“);
2. Hlasovanie členov veriteľského výboru;
3. Záver zasadnutia.
Členovia veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 14092 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, Česká
republika, IČO: 64948242, zastúpená HMG LEGAL, s.r.o., Červeňova 14, Bratislava 811 03, IČO: 35
885 459 (ďalej v texte len ako „UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“);
2. Finsal, s.r.o., Konopiská 543/11, 851 10 Bratislava, IČO: 46 681 558 (ďalej v texte len ako „Finsal, s.r.o.“);
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 (ďalej v texte len ako
„Slovenská konsolidačná, a.s.“).
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu:
1. Predsedovi veriteľského výboru bola v zmysle ust. § 37 ods. 6 ZKR doručená žiadosť o súhlas s vylúčením
hnuteľného majetku: POS terminál s výrobným číslom 14056WL21459508:IWL221-01T1515A, zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty. Následne predseda veriteľského výboru predložil predmetnú žiadosť správcu
ostatným členom veriteľského výboru na hlasovanie o udelení súhlasu/nesúhlasu s vylúčením v žiadosti
špecifikovaného majetku zo súpisu majetku.
2. V rámci 14. zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní všetci členovia veriteľského výboru, resp. všetci
členovia veriteľského výboru využili svoje právo hlasovať o žiadosti správcu Úpadcu, na základe čoho bolo
prijaté nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor udeľuje správcovi súhlas s vylúčením hnuteľného majetku (POS terminál s výrobným číslom
14056WL21459508:IWL221-01T1515A) zo súpisu všeobecnej podstaty v zmysle žiadosti správcu zo dňa
25.05.2017.“
Za:
·
·

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

Proti:
·

0 hlasov

Zdržal sa:
·

0 hlasov

Veriteľský výbor skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie veriteľského výboru Úpadcu
ukončil.
Bratislava, 12.06.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zast. HMG LEGAL, s.r.o.
v mene kt. koná JUDr. Ján Gajan, advokát a konateľ

K013627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wolkerova 1633 / 21, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/46/2007 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/46/2007
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia majetku zo
všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Ján Oravec, nar. 31.12.1954, trvale bytom Wolkerova 1633/21, 900 31
Stupava, štátny občan SR( ďalej len „Úpadca“ ) v zmysle § 101, s primeraným použitím § 98 Zákona
č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).

V súlade s ustanovením § 73 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“) Správca zabezpečoval zisťovanie, zaistenie
a spísanie majetku patriaceho Úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej a oddelenej konkurznej
podstaty.
Hodnota všetkých súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty po vysporiadaní BSM predstavovala spolu sumu
v predajnej hodnote 6 602,61 EUR.
Hodnota všetkých súpisových zložiek majetku oddelenej podstaty, po vysporiadaní BSM predstavovala spolu sumu
63 481,66 EUR.
V konkurze bolo v zákonnej štyridsaťpäť dňovej lehote prihlásených celkovo 7 veriteľov, z toho jeden veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s. (postupníkom ktorého sa rozhodnutím súdu zo dňa 01.08.2014, právoplatným ku dňu
26.08.2014, stala spoločnosť EOS KSI Slovensko, Pajštúnska č. 5, 851 02 Bratislava, ICO: 35 724 803) sa prihlásil
ako zabezpečený veriteľ.
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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Prihláška veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, bola prihlásená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a preto v nadväznosti na § 28 ods.5 ZKR s účinnosťou do 31.12.2011, sa na
prihlášku v tomto konkurze neprihliada a z tohto dôvodu nebola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Prihliadalo sa celkom na pohľadávky nezabezpečených veriteľov vo výške 682 672,44 EUR. Z toho popreté boli
pohľadávky nezabezpečených veriteľov vo výške 500 613,75 EUR a zistené vo výške 182 058,69 EUR.
V rámci oddelenej podstaty sa prihliadalo celkom na zistenú pohľadávku vo výške 1 673,54 EUR.
Správca dňa 07.07.2016 doručil Okresnému súdu Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava žiadosť o zaslanie
potvrdenia, kým boli podané incidenčné žaloby. Následne dňa 27.07.2016 bolo správcovi doručené Potvrdenie
o evidencii súdnych konaní.
Správca konštatuje, že ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku Správca neeviduje žiadne spory
o určenie popretých pohľadávok, ani iné spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Správca týmto konštatuje, že speňažením všeobecnej konkurznej podstaty bol získaný výťažok v celkovej sume
6 281,86 EUR.

Súpis

majetku

Ing.
Ján
Oravec
Zákon č.7/2005Z.z.

-

všeobecná

podstata,
Súpisová
hodnota
majetku

Typ
súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku

Deň
Dôvod
zapísania zapísania

Listinné akcie na
meno
Úpadcu,
listinné akcie na meno
registrované v CDCP
SR

Majetok úpadcu
19.8.2014 podliehajúci
150,00 EUR 150,00 EUR
konkurzu

Príjem Úpadcu

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Pozemok

Výťažok

Majetok úpadcu
Zrážky zo mzdy Úpadcu za obdobie konkurzu
28.2.2017 podliehajúci
2 981,86 EUR2 981,86 EUR
do 12/2016 zaplatené na bynkový účet Úpadcu
konkurzu
Trvalé trávne porasty; výmera(m²): 7.776; obec
Majetok úpadcu
Rožňava; štát SR; katastrálne územie:
19.8.2014 podliehajúci
431,52 EUR
Dobšiná; LV č. 2957; parc.č. 4553; v
konkurzu
spoluvlastníckom podiele Úpadcu 1/3
Orná pôda; výmera(m²): 1.886; obec Rožňava;
Majetok úpadcu
štát SR; katastrálne územie: Dobšiná; LV č.
19.8.2014 podliehajúci
132,78 EUR
2957; parc.č. 4988; v spoluvlastníckom podiele
konkurzu
Úpadcu 1/3
Záhrady; výmera(m²): 1.275; obec Rožňava;
Majetok úpadcu
štát SR; katastrálne územie: Dobšiná; LV č.
19.8.2014 podliehajúci
165,97 EUR
2957; parc.č. 7406/1; v spoluvlastníckom
konkurzu
podiele Úpadcu 1/3
Orná pôda; výmera(m²): 10.199; obec
Majetok úpadcu
Rožňava; štát SR; katastrálne územie:
19.8.2014 podliehajúci
564,30 EUR
Dobšiná; LV č. 2957; parc.č. 3114; v
konkurzu
Spolu
za
spoluvlastníckom podiele Úpadcu 1/3
položky
Trvalé trávne porasty; výmera(m²): 12.554;
150,00 EUR
Majetok úpadcu
obec Rožňava; štát SR; katastrálne územie:
19.8.2014 podliehajúci
697,07 EUR
Dobšiná; LV č. 2957; parc.č. 4546; v
konkurzu
spoluvlastníckom podiele Úpadcu 1/3
Trvalé trávne porasty; výmera(m²): 4.400; obec
Majetok úpadcu
Rožňava; štát SR; katastrálne územie:
19.8.2014 podliehajúci
248,95 EUR
Dobšiná; LV č. 2957; parc.č. 4554; v
konkurzu
spoluvlastníckom podiele Úpadcu 1/3
Orná pôda; výmera(m²): 2.732; obec Rožňava;
Majetok úpadcu
štát SR; katastrálne územie: Dobšiná; LV č.
19.8.2014 podliehajúci
165,97 EUR
2957; parc.č. 7259; v spoluvlastníckom podiele
konkurzu
Úpadcu 1/3
Trvalé trávne porasty; výmera(m²): 20.155;
Majetok úpadcu
obec Rožňava; štát SR; katastrálne územie:
19.8.2014 podliehajúci
1 128,59 EUR
Dobšiná; LV č. 3808; parc.č. 2335; v
konkurzu
spoluvlastníckom podiele Úpadcu 1/3
Spolu
majetok
všeobecnej
6 281,86 EUR
podstaty
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Speňažením majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo získaných 6 281,86 EUR, hotovosť
zostatku z vráteného preddavku na úhradu nákladov správy konkurzu vo výške 284,55 EUR a hodnota úrokov na
účte Úpadcu tvorila 36,20 EUR. Suma všetkých položiek, ktoré tvoria sumu výťažku všeobecnej podstaty úpadcu je
6 602,6 EUR.
1. Pohľadávky proti podstate a odmena správcu
Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené okrem odmeny správcu z výťažku aj pohľadávky proti všeobecnej
podstate v celkovej hodnote 1 089,36 EUR.
V ďalšom rade je potrebné spomenúť, že predmetná suma pohľadávok proti podstate nezahŕňa budúce
predpokladané nevyhnutné náklady vo výške 50,00 EUR, ktoré sú spojené so správou majetku do predpokladaného
ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov Položka 5, písm. d), ktorý
predstavuje sumu 13,21 EUR.
Sp.zn.3K/46/2007
Pohľadávky proti všeobecnej podstate Ing. Ján Oravec od prevzatia správy správcom JUDr. Štefanom
Dedákom:
PPP

Popis

Suma v EUR

JUDr. Štefan Dedák

cestovné výdavky

1,66 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

0,11 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

0,11 EUR

JUDr. Štefan Dedák

cestovné výdavky

2,40 EUR

JUDr. Štefan Dedák

cestovné výdavky

2,40 EUR

JUDr. Štefan Dedák

cestovné výdavky

2,39 EUR

JUDr. Štefan Dedák

cestovné výdavky

2,39 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

0,11 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

0,11 EUR

JUDr. Štefan Dedák

správne poplatky

56,00 EUR

JUDr. Štefan Dedák

znalecký posudok

192,00 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,10 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,15 EUR

VšZP PPP

VšZP

17,44 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,55 EUR

JUDr. Štefan Dedák

kolky

66,00 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

2,00 EUR

JUDr. Štefan Dedák

1.12.2015

1,75 EUR

JUDr. Štefan Dedák

notár.poplatky

5,26 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,70 EUR

I.T.E., sro

vedenie PPP

6,00 EUR

Slsp, a.s.

daň z úrokov

1,34 EUR

I. T. E., s.r.o.

vedenie PPP 2016

240,00 EUR

JUDr. Štefan Dedák

notár

5,26 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,70 EUR

I. T. E., s.r.o.

vedenie PPP 2017

60,00 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,55 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,55 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,70 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,70 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

1,70 EUR

JUDr. Štefan Dedák

poštovné

2,10 EUR
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Vedenie PPP

240,00 EUR

SPOLU

1 089,36 EUR

1. Odmena správcu JUDr. Štefana Dedáka a náklady konkurzu
Podľa ust. § 13 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Vyhláška“) „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi
odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za
speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku
nemá žiaden správca.“
Správca konštatuje, že:
a. Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola Uznesením Okresného súdu Bratislava I , sp. zn.
3K/46/2007, priznaná odmena Prvému správcovi v sume 663,88 EUR, ktorá bola v priebehu konkurzu
uspokojená z preddavku.
b. Správca svojou ostatnou činnosťou získal výťažok do všeobecnej podstaty v celkovej výške 6 602,61 EUR.
Vzhľadom na to, že správca je platcom DPH - v súlade s § 10 Vyhlášky, z výťažku vypočítaná suma odmeny
správcu sa zvyšuje o sumu zodpovedajúcu 20 % DPH, t.j. o sumu 214,84 EUR. Celková odmena správcu teda činí
1 074,22 EUR.

Spolu náklady konkurzu na všeobecnú podstatu od prevzatia správy správcom JUDr. Štefanom Dedákom
Popis

Suma

Pohľadávky proti podstate

1 089,36 EUR

Súdny poplatok 0,2% z výťažku

13,21 EUR

Náklady do ukončenia konkurzu

50,00 EUR

Odmena správcu s DPH

1 074,22 EUR

Spolu náklady na konkurz VP

2 226,79 EUR

ROZVRHOVÁ ČASŤ
Rozvrh - rozdelenie výťažku nezabezpečeným veriteľom
Návrh rozdelenia konečného výťažku
z nasledujúcich skutočností:
·
·
·
·

speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu vychádza

Výťažok získaný speňažením majetku všeobecnej podstaty úpadcu predstavuje sumu 6 602,61 EUR
Zostatok, z výťažku speňaženia majetku oddelenej podstaty úpadcu, ktorý sa presunul do
všeobecnej podstaty predstavuje sumu 49 607,76 EUR
Pohľadávky proti všeobecnej podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú
spolu sumu 2 226,79 EUR
K uspokojeniu nezabezpečených veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vo výške 4 615,82 EUR a zostatok z výťažku speňaženia majetku oddelenej
podstaty úpadcu vo výške 49 607,76 EUR. Teda spolu na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
pripadla suma 54 223,58 EUR

V rámci konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty budú uspokojené zistené pohľadávky konkurzných
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V rámci konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty budú uspokojené zistené pohľadávky konkurzných
nezabezpečených veriteľov v rozsahu 29,65% z prihlásenej zistenej sumy.
Špecifikácia uspokojenia jednotlivých nezabezpečených veriteľov je nasledovná:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ( pôvodne Slovenská
republika –Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Daňový úrad Malacky, Záhorácka 5249/17, 901 01
Malacky )
· zistená suma prihlásených pohľadávok 456,72 Eur
· uspokojenie z výťažku 135,43 Eur
1. Cino Emil, Ing., Cajlanská 11, 902 01 Pezinok, nar.: 12.06.1955
· zistená suma prihlásených pohľadávok 9 526,92 Eur
· uspokojenie z výťažku 2 824,90 Eur
1. Brunovský Jozef, trvale bytom Stanekova 12, Bratislava
· zistená suma prihlásených pohľadávok 99 581,75 Eur
· uspokojenie z výťažku 29 527,73 Eur
1. Magdaléna Formanová, Lichardova 14, Skalica, nar: 11.07.1954
· zistená suma prihlásených pohľadávok 72 493,30 Eur
· uspokojenie z výťažku 21 495,53 Eur
Poučenie správcu:
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu
v Obchodnom vestníku, tento doručil zástupcovi veriteľov. V zmysle § 101 ZKR určuje zástupcovi veriteľov na
schválenie návrhu konečného výťažku pre nezabezpečených veriteľov lehotu 16 dní, ktorá začína plynúť od
zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom
vestníku. Zástupca veriteľov môže podať proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Nezabezpečení veritelia majú právo požiadať zástupcu veriteľov o podanie odôvodnených námietok v lehote
určenej správcom na schválenie konečného rozvrhu výťažku. Nezabezpečení veritelia majú právo nahliadať do
konečného rozvrhu v kancelárii správcu. Ak zástupca veriteľov rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží
ho správca bez zbytočného odkladu, na schválenie súdu, ktorý o jeho schválení rozhodne, alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie.
JUDr. Štefan Dedák,
správca

K013628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Antálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1025/20, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2017 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Antálek, nar.: 07.11.1968, bytom: Okružná
1025/20, 927 01 Šaľa, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky veriteľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:
35 942 436, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, podľa nasledovného určenia:
1.
2.
3.
4.

pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka
pohľadávka

v sume 411,70 eur (por. č. 68)
v sume 240,72 eur (por. č. 69)
v sume 130,12 eur (por. č. 70)
v sume 370,36 eur (por. č. 71)

5. pohľadávka v sume 250,24 eur (por. č. 72)
6. pohľadávka v sume 61,81 eur (por. č. 73)
7. pohľadávka v sume 61,81 eur (por. č. 74)
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ktoré boli doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 13.06.2017, JUDr. Peter Ondreička, správca

K013629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 25K/34/2014 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/34/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU

I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.01.2015, sp. zn. 25K/34/2014 bol na majetok dlžníka Pavol Ružička,
nar. 30.12.1980, bytom Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a do funkcie
správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO:
44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).

Podľa § 94 ZKR: „Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho oddelené podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom
rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.“

Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “

Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie
poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

Podľa § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
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Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca
bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné
predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného
odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.

Podľa § 97 ods. 1 ZKR: „Rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku oddelenej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.“

Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“

I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 20.01.2015 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25K/34/2014 v OV č. 11/2015,
vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom
kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR
pod č. S1359.

Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 27. apríla 2015 o 10.15 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese Vajanského
40/7673, 917 01 Trnava.

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil, že všeobecnú podstatu tvorí zložený nespotrebovaný preddavok,
finančná hotovosť a že úpadca je zamestnaný, čiže v prospech konkurzného konania sa vykonávali zrážky zo mzdy.
Správca vyhotovil v zákonom stanovenej lehote súpis majetku podstát, ktorý pravidelne aktualizoval. Súpis majetku
podstát úpadcu predstavuje:

Iné majetkové hodnoty:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

Finančná hotovosť Úpadcu

1 670,00 €
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Peňažné pohľadávky

Meno a priezvisko/ názov dlžníka

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Streda, a.s.

Dlžník
číslo

-

ulica, Dlžník
mesto

- Dlžník
PSČ

Dunajská
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Streda, a.s.

Veľkoblahovská 23

Dunajská
Veľkoblahovská 23 Streda

929 01

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

929 01

Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava

- Suma v
Právny dôvod vzniku
€

44 455 356
224,29 €

Nemocnica s poliklinikou Dunajská
Dunajská
Streda, a.s.
Veľkoblahovská 23
Streda

Univerzitná nemocnica Bratislava

- Dlžník
IČO

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

Pažítkova 4

Bratislava

821 01

zrážky zo mzdy za mesiac január
2015

44 455 356

zrážky zo mzdy za mesiac február
224,86 € 2015

44 455 356

zrážky zo mzdy za mesiac marec
216,64 € 2015

44 455 356

zrážky zo mzdy za mesiac apríl
244,90 € 2015

44 455 356

zrážky zo mzdy za mesiac máj
262,18 € 2015

44 455 356

zrážky zo mzdy za mesiac jún
257,17 € 2015

44 455 356

44 455 356

225,25 €

220,87 €

zrážky zo mzdy za mesiac júl 2015

zrážky zo mzdy za mesiac august
2015

44 455 356

zrážky zo mzdy
270,94 € september 2015

44 455 356

zrážky zo mzdy za mesiac október
207,64 € 2015

44 455 356

zrážky zo mzdy
198,46 € november 2015

31 813 861
31 813 861
31 813 861
31 813 861
31 813 861
31 813 861
31 813 861
31 813 861

za

za

mesiac

mesiac

zrážky zo mzdy za mesiac
281,45 € december 2015
zrážky zo mzdy za mesiac január
216,13 € 2016
zrážky zo mzdy za mesiac február
276,96 € 2016
zrážky zo mzdy za mesiac marec
247,12 € 2016
zrážky zo mzdy za mesiac apríl
284,56 € 2016
zrážky zo mzdy za mesiac máj
302,24 € 2016
zrážky zo mzdy za mesiac jún
270,65 € 2016
224,34 €

zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016

zrážky zo mzdy za mesiac august
295,56 € 2016
zrážky zo mzdy za mesiac
31 813 861
390,97 € september 2016
31 813 861

zrážky zo mzdy za mesiac október
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Pažítkova 4

Bratislava

821 01
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31 813 861 145,54 €

zrážky zo mzdy za mesiac október
2016

Súpis všeobecnej podstaty tak tvoria peňažné pohľadávky v celkovej sume 2 333,88 EUR a iné majetkové hodnoty
v sume 5 488,72 EUR čo predstavuje spolu 7 822,60 EUR.

Správca podaním zo dňa 11.05.2016 požiadal konkurzný súd ako príslušný orgán vykonávajúci funkciu zástupcu
veriteľov o vydanie usmernenia/záväzného pokynu, ako v konaní postupovať vo vzťahu k vykonávaniu zrážok zo
mzdy, t.j. do kedy má správca vykonávať zrážky zo mzdy úpadcu, kedy zo strany správcu bolo navrhnuté
vykonávanie zrážok zo mzdy s poslednou zrážkou za mesiac september 2016.

Konkurzný súd následne oznámením zo dňa 06.12.2016 oznámil správcovi, že zrážky zo mzdy úpadcu je
potrebné vykonávať do okamihu zostavenia končeného rozvrhu výťažku. Nakoľko sa úpadca stal dlhodobo
pracovne neschopným a zrážky zo mzdy sa od novembra 2016 nevykonávali, správca pristúpil k zostaveniu
konečného rozvrhu výťažku nezabezpečených veriteľov.

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

A. VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu, spôsob ich
speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia a označenie nadobúdateľa speňaženého majetku:

Tab. č. 1: Všeobecná podstata. - príjmy zo speňaženia:

Opis súpisovej zložky

Výťažok zo speňaženia
súpisovú zložku

na

danú

Spôsob speňaženia

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
663,93 €
predbežného správcu

Zabezpečenie
prostriedkov

finančných

Finančná hotovosť Úpadcu

Zabezpečenie
prostriedkov

finančných

zrážky zo mzdy za mesiac január 2015

zrážky zo mzdy za mesiac február 2015

1 670,13 €

224,31 €

224,88 €

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky
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zrážky zo mzdy za mesiac marec 2015

zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2015

zrážky zo mzdy za mesiac máj 2015

zrážky zo mzdy za mesiac jún 2015

zrážky zo mzdy za mesiac júl 2015

zrážky zo mzdy za mesiac august 2015

zrážky zo mzdy za mesiac september 2015

zrážky zo mzdy za mesiac október 2015

zrážky zo mzdy za mesiac november 2015

zrážky zo mzdy za mesiac december 2015

zrážky zo mzdy za mesiac január 2016

zrážky zo mzdy za mesiac február 2016

zrážky zo mzdy za mesiac marec 2016

zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2016

zrážky zo mzdy za mesiac máj 2016

zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016

zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016

zrážky zo mzdy za mesiac august 2016

zrážky zo mzdy za mesiac september 2016

zrážky zo mzdy za mesiac september 2016
SPOLU

Konkurzy a reštrukturalizácie

216,66 €

244,92 €

262,20 €

257,19 €

225,27 €

220,89 €

270,96 €

207,66 €

198,47 €

281,47 €

216,15 €

276,98 €

247,14 €

284,58 €

302,26 €

270,67 €

224,36 €

295,58 €

391,00 €

145,55 €

Deň vydania: 16.06.2017

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

Vymoženie pohľadávky

7 823,19 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 91 ods. 4 ZKR o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom
speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť,
spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty,
pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 7 822,60 EUR, kedy po pripočítaní úrokov
z peňažných prostriedkov evidovaných na účte poskytnutých bankovou inštitúciou (0,59 EUR) predstavuje
konečná suma výťažku 7 823,19 EUR.

B. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

Podľa § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne
podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok proti
všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a
uspokojenia:

Tab. č. 2: Pohľadávky proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 5 ZKR) - prehľad:

Veriteľ

Právny dôvod

Celkom v Čas vzniku
Čas a rozsah uspokojenia
EUR
(rok)

priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
pohľadávky uspokojené v
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
331,07
všeobecná
2015
pohľadávky uspokojené v
EUR
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
796,66
všeobecná
2015
pohľadávky uspokojené v
EUR
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
53,46 EUR 2015-2017 pohľadávky uspokojené v
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
534,36
všeobecná
2015 -2017 pohľadávky uspokojené v
EUR
podstata
plnom rozsahu

Bankový poplatok za vedenie konkurzného účtu

Slovenská
125,47
sporiteľňa, a.s. EUR

Poplatky za súčinnosti bánk

Banky SR

Odmena správcu KP do konania prvej schôdze
SKP, k.s.
veriteľov
Poštovné

SKP, k.s.

Cestovné náhrady

SKP, k.s.

náklady
správcu
na
software,
prenájom
multifunkčného zariadenia, tlač a kopírovanie
SKP, k.s.
dokumentov, kancelárske potreby za obdobie
konkurzu

Priradenie
príslušnej
podstate

641,45
EUR

2015-2017

2015-2017

priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
pohľadávka uspokojené v
podstata
plnom rozsahu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poplatok za konkurzné konanie

Konkurzy a reštrukturalizácie

SKP, k.s.

Poplatok za zmenu nakladania s účtom

15,00
EUR

2017

3,50 EUR

Daň z úroku

Slovenská
0,01 EUR 2016
sporiteľňa a.s.

Odmena správcu KP za speňaženie majetku

SKP, k.s.

357,33
EUR

Budúce pohľadávky proti podstate

-

50,00 EUR 2017

Spolu pohľadávky proti podstate

2016

Deň vydania: 16.06.2017

priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
pohľadávka uspokojené v
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
pohľadávka uspokojené v
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
pohľadávka uspokojené v
podstata
plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku,
všeobecná
pohľadávky uspokojené v
podstata
plnom rozsahu
všeobecná
podstata

2 908,31
EUR

Správca postupom podľa § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný
prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s
priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku .

Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 2 908,31 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 32/2017 zo dňa 15.02.2017. V lehote 30
dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku SR, poradie
pohľadávok proti podstate nenamietal žiadny z veriteľov.

1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Trnava vo výške 663,88 €,
nakoľko je správca platiteľom DPH, celková odmena správcu za činnosť do prvej schôdze veriteľov tak bude
predstavovať sumu 663,88 EUR + 20% DPH = 796,66 EUR s DPH.

Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:

Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“)platí:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.”

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 § 17 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.”

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.”

S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:

pri odmene za speňaženie iných peňažných pohľadávok iných vypočítal odmenu ako 5% zo
základu (§ 17 ods. 2 vyhlášky),
pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (peňažná
hotovosť ku dňu vyhlásenia konkurzu pohľadávka z účtu a zostatok na vkladnej knižke) vypočítal odmenu
ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky) pokiaľ bol výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze veriteľov,

Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje o túto daň.
V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 167,62€. Presný
výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu rozvrhu.

1. K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) platí:
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa
vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.”

Podľa § 7 ods. 11 ZoSP platí:
„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (7 823,19 € = 7 823 €)
násobenú koeficientom 0,2% = 15,00 EUR.

C. SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE ZISTENÝCH NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

7 823,19 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2 908,31 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

4 914,88 EUR

D. NÁVRH ROZVRHU

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

Okresný súd Trnava vykonávajúci funkciu zástupcu veriteľov v zmysle 98 ods. 1 ZKR v právnej veci úpadcu Pavol
Ružička, nar. 30.12.1980, bytom Komársky rad 806, 930 25 Vrakúň, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.
25K/34/2014 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 07.04.2017

r o z h o d o l:

Okresný súd Trnava vykonávajúci funkciu zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR v spojitosti s § 39 ods. 1
ZKR s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 07.04.2017 podľa
návrhu správcu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

7 823,19 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

2 908,31 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

4 914,88 EUR

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

Zistená suma pohľadávok Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na uspokojenie

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

Zistená suma pohľadávok Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na uspokojenie
veriteľov
zistených pohľadávok
veriteľov dlžníka

CEE COLLECT FUND 1 LTD

348,92 €

2,03%

99,77 €

DÔVERA zdravotná poisťovňa,
2 511,20 €
a.s.

14,61%

718,03 €

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o. 4 900,03 €

28,51%

1 401,08 €

Intrum Justitia Debt Finance AG 1 379,38 €

8,02%

394,41 €

SHELL Slovakia, s.r.o.

1 369,11 €

7,97%

391,47 €

Slovanet, a.s.

119,15 €

0,69%

34,07 €

Slovenská konsolidačná, a.s.

1 914,71 €

11,14%

547,48 €

Slovenský
priemysel, a.s.

149,02 €

0,87%

42,61 €

Sociálna poisťovňa so sídlom v
4 497,46 €
Bratislave

26,16%

1 285,97 €

SPOLU

100,00%

4 914,88 EUR

plynárenský

17 188,98 EUR

Správca žiada Okresný súd Trnava aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku schválil alebo aby
v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.

Podľa ustanovenia § 101 ods.1 ZKR:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.“

SKP, k.s., správca úpadcu Pavol Ružička

K013630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nestarcová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradnícka 206/36, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/38/2014 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/38/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní druhej schôdze veriteľov
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JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M. správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom
S 1663, so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca úpadcu Dany Nestarcovej, nar.
26.07.1972, trvale bytom Vinohradnícka 206/36, 927 01 Šaľa, štátny občan SR, týmto zvoláva, v súlade s § 34
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 10.07.2017 o 13:30 hodine v Carlton Savoy
Courtyard, Mostova 2, 811 02 Bratislava na 4. poschodí s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácii veritelia, fyzické osoby, predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Šamoríne, dňa 13.06.2017
JUDr. Nikoleta Gallová, LL.M.
správca

K013631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUKPER,s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Zornici 1654, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 306 215
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40R/1/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40R/1/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Mária Belaňová, sprrávca konkurznej podstaty úpadcu LUKPER s.r.o. v konkurze, so sídlom K ZOrnici
1654/18, Bánovce nad Bebravou, 957 01, IČO: 363062156, týmto oznamuje, všetkým účastníkom konania č.k.
40R/1/2015, že v súlade s ustanovením §28 ods.3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení
som zapísala do zoznamu pohľadávok prihlásené po uplynutí prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 23.1
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou , nám. Ľ. Štúra číslo 1/1, Bánovce nad Bebravou 95701, IČO : 00310182
prihlásená suma : 2178,37.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 23.2
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou , nám. Ľ. Štúra číslo 1/1, Bánovce nad Bebravou 95701, IČO : 00310182
prihlásená suma : 2 533,22.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 23.3
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou , nám. Ľ. Štúra číslo 1/1, Bánovce nad Bebravou 95701, IČO : 00310182

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

71

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

prihlásená suma : 2 533,22.-eur

K013632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Findra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/10/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Bc. Andrej Findra, nar.: 15.11.1983, trvale bytom Hviezdoslavova 13, 972 51
Handlová, podnikajúci pod obchodným menom Andrej Findra s miestom podnikania Bakossova 1236/22, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 647 902 oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške 350,00€ na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, 13.06.2017
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K013633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Findra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/10/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Bc. Andrej Findra, nar.: 15.11.1983, trvale bytom Hviezdoslavova 13, 972 51
Handlová, podnikajúci pod obchodným menom Andrej Findra s miestom podnikania Bakossova 1236/22, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 46 647 902, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu 22OdK/10/2017 S373 v kancelárii správcu na adrese
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod.,
po telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z Obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na zastupovanie),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na zastupovanie),
resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 13.06.2017
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K013634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oddelená podstata veriteľa AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Hradec Králové
Typ súpisovej zložky: byt č. 5, 1. p., vchod č. 3
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu
a pozemkoch 824/9, 825/1, 827/2 a 828/11 o veľkosti: 4900/176842
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
LV: 9626
Súpisné číslo: 898
Súpisová hodnota: 49.000,- eur
Poznámka: byt vo vlastníctve tretej osoby: Ing. Lukáš Šupák, Zámocká 236, Ilava

Typ súpisovej zložky: byt č. 20, 2. p., vchod č. 3
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu
a pozemkoch 824/9, 825/1, 827/2 a 828/11 o veľkosti: 4550/176842
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
LV: 9626
Súpisné číslo: 898
Súpisová hodnota: 45.500,- eur
Poznámka: byt vo vlastníctve tretej osoby: Ing. Lukáš Šupák, Zámocká 236, Ilava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Frajt, správca

K013635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Findra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/10/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca") Bc.
Andrej Findra, , nar.: 15.11.1983, trvale bytom Hviezdoslavova 13, 972 51 Handlová, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn.:. 22OdK/10/2017, zo dňa 30.05.2017, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Bc. Andrej Findra, , nar.: 15.11.1983, trvale bytom Hviezdoslavova 13, 972 51
Handlová, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc.
no: 22OdK/10/2017 dated on 30.05.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 107/2017 zo dňa
06.06.2017. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 07.06.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin
no. 107/2017 on 06.06.2017. This resolution of the District court Trenčín became valid on 7nd June of 2017.
The bancruptcys procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Andrej
Jaroš, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená
samostatná prihláška. 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 prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo 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. 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. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Andrej Jaroš,
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment 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 lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. 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, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an
expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be
considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K013636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Habšuda ALMA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 520 / 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 532 994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/55/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/55/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Frajt, správca úpadcu Peter Habšuda, nar. 17.10.1972, trvale bytom Vajanského 542/9, 018 41
Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod obchodným menom Peter Habšuda ALMA s miestom podnikania
Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34 532 994 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty veriteľov:
- Ing. Jozef Hudec, nar. 15.4.1958, Hlinská 15, 010 01 Žilina vo výške 160.126,75 eur
- Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700 vo výške 320,28 eur.
JUDr. Peter Frajt, správca

K013637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Slabá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Falešníka 14/35, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.1.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/11/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/11/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

V právnej veci úpadcu Lucia Slabá, nar. 22.1.1987, trvale bytom M. Falešníka 14/35, Prievizda 97101 ,na ktorú bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22OdK/11/2017 zo dňa 31.5.2017 ,oznamujem v
zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a
reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle : 0907893990.

K013638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Droba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 2673/7, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.3.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/18/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/18/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci úpadcu Juraj Droba, nar. 9.3.1971, trvale bytom Novomeského 2673/7, Trenčín 91108, na ktorú bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.22OdK/18/2017 zo dňa 2.6.2017 ,oznamujem v
zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a
reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

76

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle : 0905637177.

K013639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šmidkeho 2629/7, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/14/2017 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/14/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Oľga Kmeťová, rod. Šujdáková, nar. 15.06.1961, trvale bytom Šmidkeho
2629/7, 911 08 Trenčín, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín
počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 13.06.2017
JUDr. Danica Birošová, správca

K013640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Butková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 57, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2016 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní opätovnej schôdze veriteľov

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Emília Butková, nar. 28.07.1975, trvale bytom Prosné 57, 018 01 Udiča v
zmysle ust. § 34, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len “ZKR”) opätovne zvoláva
prvú schôdzu veriteľov na deň 25.07.2017 o 10:00 hod. na adrese: Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica s
nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
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

77

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

4. Rozhodovanie o výmene správcu, resp. potvrdení správcu
5. Rôzne
6. Záver

Prezentácia účastníkov sa bude konať od 09:45 hod. do 10:00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Ak súd nerozhodol inak, právo
hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti.

Pri prezentácii sú veritelia, fyzické osoby povinní predložiť doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, resp. poverenie na zastupovanie veriteľa, originál alebo osvedčenú
fotokópiu a doklad totožnosti.

V Považskej Bystrici dňa 12.06.2017

JUDr. Róbert Fatura, správca

K013641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Alfréd Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2016 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Oznam o doplnení súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S
1657 ako správca úpadcu Ing. Alfréd Tóth, bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, nar.: 14.01.1966
(ďalej len ako „Úpadca“) v konkurznom konaní č.k. 40K/29/2016, zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu o tieto položky:
Súpisné

Súpisová

Predmet

Typ zložky
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Súpisné
č.

Predmet

Súpisová
hodnota

16

Príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť v zmysle § 72 ods. 2 ZKR postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúcie – zrážka z výsluhového dôchodku za 159,07 €
mesiac máj 2017

Typ zložky

Deň zápisu

Iná majetková
13.06.2017
hodnota

V Novom Meste nad Váhom dňa 13.06.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca úpadcu

K013642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO:
36 327
123
__________________________________________________________________________
Miesto
konania:
Sociálna
Dátum konania: 12.6.2017

poisťovňa,

ul.

29.

Augusta

8-

10,

Bratislava

Zoznam prítomných :
1) predseda VV: Sociálna poisťovňa, Bratislava,
2) člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s
3) člen VV: Ľuboslava Bieliková
4) člen VV: MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
Program:
1) Otvorenie
2) Udelenie súhlasu správcovi konkurzu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská
Bystrica za cenu 467 000, záujemcovi OXA, s.r.o. Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 346 6592
v zmysle žiadosti správcu zo dňa 2.6.2017.
3) záver
K bodu 1) Otvorenie:
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
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„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných.“
Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 4 členovia.
K bodu 2) Udelenie súhlasu správcovi konkurzu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu LUXOR a.s.
Považská Bystrica za cenu 467 000, záujemcovi OXA, s.r.o. Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica IČO:
36 346 6592.
V zmysle ust. § 84 ZKR správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť správcovi
záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí prvý právny úkon
v tejto veci .
V zmysle § 82 ods. 2 písm. a) príslušným orgánom je veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu.
V súvislosti s uvedeným dňa 2.6.2017 požiadal správca VV o uloženie záväzného pokynu na uzatvorenie zmluvy
o predaji podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská Bystrica za cenu 467 000, záujemcovi OXA, s.r.o. Robotnícka
4351, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 346 6592.
Hlasovanie bude za udelenie súhlasu správcovi konkurzu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu LUXOR
a.s. Považská Bystrica za cenu 467 000, záujemcovi OXA, s.r.o. Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica IČO:
36 346 6592.
Sociálna poisťovňa ako predseda VV predkladá členom VV návrh na uznesenia o ktorom dáva hlasovať v zmysle §
38 ods. 3 ZKR.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu LUXOR a.s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 327 123
udeľujú súhlas na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku úpadcu LUXOR a.s. Považská Bystrica za cenu 467 000,
záujemcovi OXA, s.r.o. Robotnícka 4351, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 346 6592.
Za: 4 členovia
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Nehlasoval : 1 člen
Členovia VV schválili uznesenie č. 1

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
Predseda VV zaviazal správcu , aby

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
ul. 29. Augusta 8-10
813 63 Bratislava
IČO: 30 807 484
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zastúpená JUDr. Helena Nagyová

K013643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šmidkeho 2629/7, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/14/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/14/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
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Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
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Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the
State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening of
proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one of the
official languages of the State of the opening of proceedings.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Oľga Kmeťová, rod. Šujdáková, nar. 15.06.1961, trvale bytom Šmidkeho 2629/7, 911 08 Trenčín, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/14/2017 zo dňa 31.05.2017 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 40OdK/14/2017 dated on 31th of May 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Oľga Kmeťová, born Šujdáková, date of birth 15.06.1961, domicile Šmidkeho 2629/7, 911 08 Trenčín,
Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.06.2017. Dňom
08.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published on 7th of June 2017. Bankruptcy was declared
on 8th of June 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) 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).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený
veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva,
ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
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The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping
out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of
housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the
security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .

Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor
in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership
to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the
bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with
reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica
Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovesnká republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

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 to the adress: JUDr. Danica Birošová, with residence
at Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their
claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).

The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
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 (§167l sec. 2BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. 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). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx 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). 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). 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).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§
29 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 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).

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 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).

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. 1ZKR).

The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

JUDr. Danica Bírošová, správca

K013644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUXOR a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 226, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 327 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/40/2016S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/40/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok 2. kola verejného ponukového konania Úpadcu LUXOR a.s. v konkurze
·
·
·

2. kolo verejného ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 93/2017 dňa 17. mája 2017
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 02.06.2017
termín otvárania obálok bol stanovený na 02.06.2017 o 15,30 hod. v kancelárii správcu JUDr. Miroslava
Žitníková, Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 2. kola verejného ponukového konania sa
zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka v zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie LUXOR a.s. v konkurze NEOTVÁRAŤ“, na bankový účet bola zložená finančná zábezpeka.
Na základe vyššie uvedeného správca 2. kolo verejného ponukového konania vyhlásil za úspešné.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K013645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sven Vatrt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovce nad Nitrou 152, 972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22K/8/2017 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/8/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii
Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn.: 22K/8/2017 na úpadcu Sven Vatrt, bytom 972 02 Opatovce
nad Nitrou 152, nar. 08.03.1972

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA

Popis

Preddavok zložený úpadcom

Register v ktorom sa eviduje

Okresný súd Trenčín

Deň zápisu do súpisu majetku

13.06.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

663,88 €

Popis

Finančná hotovosť úpadcu

Register v ktorom sa eviduje

Správcovský účet úpadcu

Deň zápisu do súpisu majetku

13.06.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

100,00 €

HNUTEĽNÁ VEC ALEBO SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ

HNUTEĽNÁ VEC ALEBO SÚBOR HNUTEĽNÝCH VECÍ

Popis

OMV Mazda 3, farba žltá metalíza - zlatá

Približným rokom výroby

2008

Stavom opotrebovanosti

bez výrazného opotrebovania

Výrobné číslo

JMZBK14Z281732752

Deň zápisu do súpisu majetku

13.06.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

5 000,00 €

Spoluvlastnícky podiel

1

Popis

Tlačiareň XEROX Phaser 6010

Približným rokom výroby

2014

Stavom opotrebovanosti

bez výrazného opotrebovania

Výrobné číslo

SN: 3161130507

Deň zápisu do súpisu majetku

13.06.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

100,00 €

Spoluvlastnícky podiel

1

Popis

Iphone 4S - čierny
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Približným rokom výroby

2013

Stavom opotrebovanosti

bez výrazného opotrebovania

Výrobné číslo

SN: DNTH26JMDTC0

Deň zápisu do súpisu majetku

13.06.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

150,00 €

Spoluvlastnícky podiel

1

Popis

Notebook HP Pavilion DV7

Približným rokom výroby

2010

Stavom opotrebovanosti

bez výrazného opotrebovania

Výrobné číslo

SN: CNF9251CT7

Deň zápisu do súpisu majetku

13.06.2017

Dôvod zápisu do súpisu majetku

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

150,00 €

Spoluvlastnícky podiel

1

V Novom Meste nad Váhom dňa 13.06.2017
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K013646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Ferenčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Bzince pod Javorinou 1, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/19/2017 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/19/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Mgr. Martin Berec úpadcu Martina Ferenčíková, rod. Hletková, nar. 4.3.1975,
trvale bytom Dolné Bzince pod Javorinou 1, 916 11 Bzince pod Javorinou, občan SR, týmto oznamuje, že do spisu
v tomto konaní je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Palackého 85/5, 911 Trenčín, počas úradných
hodín medzi 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 v pondelok až piatok, po predchádzajúcom objednaní u správcu na t. č.
+421 2 5245 4130.

Mgr. Martin Berec, správca
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K013647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravianska cesta 1717/25, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/8/2017 S 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/8/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Martin Berec úpadcu Ivan Hudec, nar. 16.09.1963, trvale bytom
Morovnianska cesta 1717/25, 972 51 Handlová, občan SR, týmto oznamuje, že do spisu v tomto konaní je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Palackého 85/5, 911 Trenčín, počas úradných hodín medzi 09:00 12:00 a 13:00 - 16:00 v pondelok až piatok, po predchádzajúcom objednaní u správcu na t. č. +421 2 5245 4130.
Mgr. Martin Berec, správca

K013648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vanyó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. d. 78, 951 26 Šurianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 31K/3/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov

vyhotovený podľa ust. § 96 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení ďalších zmien
a doplnkov

JUDr. Ľubomírou Beňovou, správcom konkurznej podstaty úpadcu
Jozef Vanyó, nar. 17.02.1974, trvalo bytom 95126 Šurianky 78
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ustanovená uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31K/3/2016 zo dňa 25.04.2016

po speňažení majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty vydáva nasledovný rozvrh výťažku
majetku pre nezabezpečených veriteľov:

I. Všeobecná časť

A/ Stručný priebeh konkurzného konania
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31K/3/2016 zo dňa 25.04.2016 bol na majetok úpadcu Jozef Vanyó, nar.
17.02.1974, trvalo bytom 951 26 Šurianky 78, vyhlásený malý konkurz a zároveň som bola ustanovená do funkcie
správcu úpadcu: Jozef Vanyó, nar. 17.02.1974, trvalo bytom 951 26 Šurianky 78 (ďalej len „úpadca“). Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. OV 83/2016 zo dňa 02.05.2016. Účinky vyhlásenia konkurzu
nastali dňa 03.05.2016.

V priebehu konkurzu bol zistený majetok úpadcu spísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty a zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 90/2017 zo dňa 12.05.2017, č. 71/2017 zo dňa 11.04.2017, č. 42/2017 zo dňa
01.03.2017, č. 8/2017 zo dňa 12.01.2017 a podaný na zverejnenie dňa 12.06.2017 to nasledovný:

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Mzda úpadcu za mesiac 01/2017

Mzda úpadcu za mesiac 02/2017

Mzda úpadcu za mesiac 10/2016

Mzda úpadcu za mesiac 11/2016

Mzda úpadcu za mesiac 12/2016

Súpisová
majetku

Registrácia

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

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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Mzda úpadcu za mesiac 03/2017

Mzda úpadcu za mesiac 04/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

Nespotrebovaná časť preddavku na činnosť Okresný súd Nitra
správcu

Mzda úpadcu za mesiac 05/2017

Deň vydania: 16.06.2017

203,10 Euro

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

B/ Zákonná úprava rozvrhu
§ 82 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné pokyny a
odporúčania správcovi v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním úpadcovho
podniku alebo jeho časti, speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými činnosťami správcu, ktoré podľa
tohto zákona podliehajú pokynom príslušného orgánu. Príslušným orgánom na účely tohto zákona je b)
zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu; ak možno odôvodnene
predpokladať, že po uspokojení zabezpečenej pohľadávky zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty zvýši v
oddelenej podstate majetok, príslušným orgánom spolu so zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty sú aj ďalší
dotknutí zabezpečení veritelia, prípadne aj veriteľský výbor, ak možno odôvodnene predpokladať, že výťažok zo
speňaženia majetku oddelenej podstaty postačí aj na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok; pri určení
zloženia príslušného orgánu sa vychádza zo zistenej sumy zabezpečených pohľadávok dotknutých zabezpečených
veriteľov, sumy pohľadávok proti podstate priradených k dotknutým súpisovým zložkám majetku a súpisovej
hodnoty dotknutých súpisových zložiek majetku; ak je už dotknutá súpisová zložka majetku speňažená, vychádza
sa z hodnoty ešte nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku. Príslušným orgánom
na účely tohto zákona je a) veriteľský výbor, ak ide o majetok tvoriaci všeobecnú podstatu.
§ 95 zákona č. 7/2005 Z. z. ods. 1 Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej
podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich
vzájomnej výšky.
§ 96 zákona č. 7/2005 Z. z., Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. Pred
zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo
majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi
zverejnením v Obchodnom vestníku. 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
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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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. Správca podľa ním zostaveného zoznamu
pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví
rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom
neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku
správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na
základe právoplatného rozhodnutia súdu. 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. Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
§ 98 zákona č. 7/2005 Z. z., Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová. Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor
sa môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.
podľa ust. § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. (1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých
sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu,
správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh
výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú
lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca
pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem
rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu obsahuje v prílohe všetky
predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených podstát.
§ 20 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo
nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou
zložkou
majetku)
patrí
správcovi
odmena
z
výťažku
takto:
a)
zo
sumy
výťažku
do
33,
19
eura
16
%,
b)
zo
sumy
výťažku
nad
33,
19
eura
15
%,
c)
zo
sumy
výťažku
nad
331,
94
eura
14
%,
d)
zo
sumy
výťažku
nad
3
319,
39
eura
13
%,
e)
zo
sumy
výťažku
nad
33
193,
92
eura
12
%,
f)
zo
sumy
výťažku
nad
331
939,
19
eura
3
%,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391, 89 eura 1 %.

Položka č. 5 sadzobníka zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch:
0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom
d) Za konkurzné
rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok
konanie
podľa
sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
osobitného
zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku
predpisu3f)
zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol
zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu

C/ Speňaženie všeobecnej podstaty

Všeobecnú podstatu tvorí majetok úpadcu v celkovej výške 4347,10 Euro a to:

Iná majetková hodnota:
Súpisová

Registrácia

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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Popis inej majetkovej hodnoty

Mzda úpadcu za mesiac 01/2017

Mzda úpadcu za mesiac 02/2017

Mzda úpadcu za mesiac 10/2016

Mzda úpadcu za mesiac 11/2016

Mzda úpadcu za mesiac 12/2016

Mzda úpadcu za mesiac 03/2017

Mzda úpadcu za mesiac 04/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Súpisová
majetku

Registrácia

hodnota

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

Nespotrebovaná časť preddavku na činnosť Okresný súd Nitra
správcu

Mzda úpadcu za mesiac 05/2017

Deň vydania: 16.06.2017

203,10 Euro

OTTO SERVICE GmbH., so sídlom Ziegelstrasse 23, 33829
Borgholzhausen,
518,- Euro
Nemecká spolková republika

D/ Pohľadávky proti podstate
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate bol zostavený správcom po speňažením majetku všeobecnej
podstaty a oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate spolu so zámerom zostaviť rozvrh výťažku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 90/2017 zo dňa 12.05.2017. K majetku všeobecnej
podstaty boli priradené pohľadávky proti podstate, ktorých celková hodnota pohľadávok proti podstate predstavuje
sumu vo výške 570,35 Euro pozostávajúce z nasledovných položiek:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Veriteľ
porado /názov
IČ
vé
alebo meno
O
číslo a
priezvisko /

Prihláse
Zistená
ná
suma
celková
prihláse
suma
nej
pohľadá
pohľadá
vky proti
vky
podstate

1

JUDr.
Ľubomíra
42
Beňová,
19
správca, so
9 10,75
sídlom
66
Záhradnícka
2
10, 945 01
Komárno

2

Českoslove
nská
36
obchodná 85
banka a. s., 4 78
Michalská 14
18, 815 63 0
Bratislava

3

JUDr.
Ľubomíra
42
Beňová,
19
správca, so
9 10
sídlom
66
Záhradnícka
2
10, 945 01
Komárno

4

Okresný súd
Nitra

7,5

5

Okresný súd
Nitra

6

JUDr.
Ľubomíra
42
Beňová,
19
správca, so
9 456,5
sídlom
66
Záhradnícka
2
10, 945 01
Komárno

7,6

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň
priradeni
Uznané
Deň
a sumy čas
poradie rozsah
vzniku
prihláse uspokoje uspokoj. uspokoje
pohľadá
nej
nia
pohľadá nia
vky
pohľadá
vky
vky

Deň vydania: 16.06.2017

Prihláse
ný
právny
dôvod
vzniku
pohľadá
vky

Iné
deň
doručenia
Deň
skutočn
prihlášky/obozná
uznania
osti
menia
sa
pohľadá
uvedené
pohľadávky
vky
správco
správcovi
m

10,75

3, § 87
ods.
2
písm. c)
9.1.2017 9.1.2017
10,75
z.
č.
7/2005 Z.
z.

náhrada
hotových
9.1.2017 výdavkov 9.1.2017 9.1.2017
správcu poštovné

všeobecn
á
podstata

78

3, § 87
ods.
2
30.4.201
písm. c)
30.4.2017
78
7
z.
č.
7/2005 Z.
z.

poplatky
za
vedenie
účtu od
30.4.201
30.4.201
31.10.20
30.4.2017
7
7
16
do
skončeni
a
konkurzu

všeobecn
á
podstata

10

3, § 87
ods.
2
písm. c)
9.5.2017 9.5.2017
10
z.
č.
7/2005 Z.
z.

náhrada
hotových
9.5.2017 výdavkov 9.5.2017 9.5.2017
správcu poštovné

všeobecn
á
podstata

7,5

3, § 87
ods.
2
3.10.201
písm. c)
3.10.2016
7,5
6
z.
č.
7/2005 Z.
z.

7,6

3, § 87
ods.
2
písm. c)
9.5.2017 9.5.2017
7,6
z.
č.
7/2005 Z.
z.

456,5

3, § 87
ods.
2
písm. c)
9.5.2017 9.5.2017
456,5
z.
č.
7/2005 Z.
z.

súdny
poplatok
podľa
položky 5
3.10.201 písm. d) 3.10.201
3.10.2016
6
sadzobní 6
ka
zákona č.
71/1192
Z.z.
súdny
poplatok
podľa
položky 5
písm. d)
9.5.2017
9.5.2017 9.5.2017
sadzobní
ka
zákona č.
71/1192
Z.z.
odmena
správcu
zo
speňažen
ia ust. §
20 ods. 1
9.5.2017
9.5.2017 9.5.2017
písm. c)
vyhlášky
MS SR
č.
665/2005
Z.z.

všeobecn
á
podstata

všeobecn
á
podstata

všeobecn
á
podstata

Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate, neboli v lehote podľa § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii podaného žiadne námietky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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E/ Určenie sumy na zabezpečenie sporných pohľadávok
V súlade s ust. § 99 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca určil sumu vo výške 0,- Euro
ako sumu potrebnú na zabezpečenie uspokojenia sporných pohľadávok.

F/ Nezabezpečený veritelia prihlásených pohľadávok
1 Majetok všeobecnej podstaty bol spísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov:
1. Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484 vo výške 4852,13 Euro,
2. Slovenská sporiteľňa a. s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 151653 vo výške 14558,34 Euro,
3. Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35942436 vo výške 1298,63
Euro.

II. Rozvrhová časť
Po úplnom speňažení majetku všeobecnej podstaty úpadcu po odčítaní pohľadávok proti podstate pridelených
k všeobecnej podstate bude nezabezpečeným veriteľom rozvrhnutá nasledovná suma výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty úpadcu – 3776,75 Euro.

Nakoľko ide o sumu, ktorá nepostačuje na úhradu riadne prihlásených a zistených pohľadávok nezabezpečených
veriteľov bolo navrhnuté uspokojenie nezabezpečených veriteľov úpadcu pomerne nasledovne:

Vychádzajúc zo skutočností uvedených vo všeobecnej časti tohto rozvrhu nezabezpečený veriteľ bude uspokojený
nasledovne:

1. Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30 807 484 – podiel na výťažku zo speňaženia
23,43%, zodpovedajúca suma uspokojenia vo výške 884,90 Euro,
2. Slovenská sporiteľňa a. s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 151653 – podiel na výťažku zo
speňaženia 70,30%, zodpovedajúca suma uspokojenia vo výške 2655,05 Euro,
3. Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., so sídlom Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35942436 – podiel na výťažku
zo speňaženia 6,27%, zodpovedajúca suma uspokojenia vo výške 236,80 Euro.

v Komárne dňa 12.06.2017
.......................................................
JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Gabriel Juhász, podnikajúci pod obchodným
menom Gabriel Juhász - M&J TRANS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/43/2013 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/43/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Gabriel Juhász, nar. 23.01.1970, bytom Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo,
podnikajúceho pod obchodným menom Gabriel Juhász - M&J TRANS, s miestom podnikania Želiarsky svah 20,
943 01 Štúrovo, IČO: 33 663 220, spis. zn.:31K/43/2013, správca v súlade s ust. §-u 101 ods.1 ZoKR zverejňuje
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením č.k. 31K/43/2013-172 zo dňa 14.10.2013 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Gabriel Juhász, nar. 23.01.1970, bytom Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod
obchodným menom: Gabriel Juhász – M & J TRANS, s miestom podnikania Želiarsky svah 20, 943 01 Štúrovo,
IČO: 33 663 220 (ďalej len „úpadca“) a ustanovení správcu: JUDr. Marek Ďuran, sídlo kancelárie správcu
Štefánikova 34 (predchádzajúca adresa: Boženy Němcovej 4), 949 01 Nitra. Predmetné uznesenie bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 203/2013 dňa 21.10.2013.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 19 veritelia. Z toho 2 veritelia si
riadne a včas uplatnil aj zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky
uplatnili prihláškou 7 nezabezpečení veritelia, ktorých zapísanie do zoznamu pohľadávok bolo postupne zverejnené
v OV č. 6/2014 dňa 10.01.2014, v OV č. 9/2014 dňa 15.01.2014, v OV č. 48/2014 dňa 11.03.2014, v OV č. 60/2014
dňa 27.03.2014, v OV č. 69/2014 dňa 09.04.2014 a v OV č. 244/2014 dňa 22.12.2014.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky v celkovej sume 566.331,38 EUR. Správca poprel celkovo 4 pohľadávky 1
nezabezpečeného veriteľa v časti pohľadávky – úroky z omeškania. Celková suma popretých pohľadávok bola
11,95 EUR. Celková suma zistených pohľadávok prihlásených veriteľov bola vo výške 566.319,43 EUR (1
veriteľ si prihlásil podriadenú pohľadávku v celkovej sume 47,80 EUR), z čoho suma zistených zabezpečených
pohľadávok bola vo výške 186.678,49 EUR a zistené nezabezpečené pohľadávky boli vo výške 379.640,94 EUR.
V priebehu konkurzu došlo k nasledovnej zmene účastníkov konania:
·

·

·

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13.01.2015, č.k.: 31K/43/2013-435 súd potvrdil prevod
pohľadávok pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484 na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 (zverejnené v OV č. 12/2015 dňa 20.01.2015). Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.02.2015, zverejnené v OV č. 31/2015 dňa 16.02.2015.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.04.2015, č.k.: 31K/43/2013-509 súd potvrdil prevod
pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05
Bratislava, IČO: 35 937 874 na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (zverejnené v OV č. 82/2015 dňa 30.04.2015). Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 19.05.2015, zverejnené v OV č. 130/2015 dňa 09.07.2015.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.05.2016, č.k.: 31K/43/2013-596 súd potvrdil prevod
pohľadávok pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829
24 Bratislava na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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24 Bratislava na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 (zverejnené v OV č. 98/2016 dňa 23.05.2016). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
08.06.2016, zverejnené v OV č. 125/2016 dňa 29.06.2016.
III. Konkurzná podstata
Súpis majetku oddelenej podstaty ako aj súpis majetku všeobecnej podstaty boli správcom vyhotovené dňa
16.12.2013 a zverejnené v OV č. 245/2013 dňa 19.12.2013 pod číslami K023053, K023054 a K023055.
V súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR správca pravidelne aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty o nové
súpisové zložky majetku, ktoré konkrétne predstavovali príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR. Tieto doplnenia súpisu majetku
všeobecnej podstaty boli zverejnené postupne v OV č. 36/2014 z 21.02.2014, OV č. 48/2014 z 11.03.2014, OV č.
79/2014 z 25.04.2014, OV č. 106/2014 z 05.06.2014, OV č. 134/2014 z 15.07.2014, OV č. 152/2014 z 08.08.2014,
OV č. 236/2014 z 10.12.2014, OV č. 12/2015 z 20.01.2015, OV č. 24/2015 z 05.02.2015, OV č. 43/2015
z 04.03.2015, OV č. 63/2015 z 01.04.2015, OV č. 86/2015 z 07.05.2015, OV č. 106/2015 z 05.06.2015, OV č.
126/2015 z 03.07.2015, OV č. 171/2015 z 07.09.2015, OV č. 191/2015 z 06.10.2015, OV č. 215/2015 z 09.11.2015,
OV č. 235/2015 z 08.12.2015, OV č. 250/2015 z 31.12.2015, OV č. 25/2016 z 08.02.2016, OV č. 44/2016
z 04.03.2016, OV č. 67/2016 z 08.04.2016, OV č. 82/2016 z 29.04.2016, OV č. 106/2016 z 02.06.2016, OV č.
128/2016 z 04.07.2016, OV č. 150/2016 z 04.08.2016, OV č. 169/2016 z 02.09.2016, OV č. 188/2016
z 30.09.2016, OV č. 213/2016 z 07.11.2016, OV č. 232/2016 z 05.12.2016, OV č. 5/2017 z 09.01.2017, OV č.
22/2017 z 01.02.2017, OV č. 45/2017 z 06.03.2017, OV č. 68/2017 z 06.04.2017 a OV č. 84/2017 z 03.05.2017.
Do návrhu konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku
zaradených do všeobecnej podstaty.
IV. Správa a speňažovanie majetku
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a záväzné pokyny v súvislosti so správou a
speňažovaním majetku tvoriaceho oddelenú podstatu bol zabezpečený veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej
len „SLSP, a.s.), Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 a zabezpečený veriteľ Slovenská republika –
Daňový úrad Nitra (ďalej len „SR – DÚ Nitra“), Damborského 5, 950 50 Nitra. Celý majetok tvoriaci oddelenú
podstatu bol v zmysle záväzných pokynov zabezpečených veriteľov SLSP, a.s. zo dňa 07.10.2014 a SR – DÚ Nitra
zo dňa 08.10.2014 speňažený formou dobrovoľnej dražby v 2 .kole, ktorá sa konala dňa 01.12.2014 za sumu
56.000,- EUR. Vydražiteľom sa stal Ing. Peter Danáč.
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a záväzné pokyny v súvislosti so správou a
speňažovaním majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu bol veriteľský výbor v súčasnom zložení: SR – DÚ Nitra
(predseda veriteľského výboru), Slovenská konsolidačná, a.s. (člen veriteľského výboru) a I.T. CONCORDIA, s.r.o.
(člen veriteľského výboru) – zvolený na 2. schôdzi veriteľov dňa 18.03.2015 a predseda veriteľského výboru zvolený
na 3. zasadnutí veriteľského výboru dňa 31.03.2015.
V priebehu konkurzu správca založil konkurzný bankový účet v Tatra banke, a.s., v prospech ktorého boli v zmysle
ust. §-u 91 ods. 5 ZoKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku. Správca v priebehu konkurzu zabezpečil
peňažnú hotovosť úpadcu vo výške 1.804,- EUR, ktorú úpadca odovzdal správcovi, taktiež zabezpečil aj zostatok
na podnikateľskom účte úpadcu v SLSP, a.s. vo výške 606,89 EUR, a peňažné prostriedky boli vložené na
konkurzný bankový účet. Na základe pokynu veriteľského výboru zo dňa 25.03.2014, správca v 1. kole VPK
speňažil všetky motorové vozidlá zapísané do všeobecnej podstaty. Suma výťažku bola vo výške 19.975,- EUR.
Nadobúdateľom sa stala spoločnosť SLOVAK FINANCE s.r.o., IČO: 36 810 932. Na konkurznom účte boli bankou
celkovo pripísané kreditné úroky vo výške 3,10 EUR.
Úpadca bol v priebehu konkurzu v trvalom pracovnom pomere u zamestnávateľa a počas celej doby konkurzu boli
v prospech konkurzného bankového účtu pripisované príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR a to v súhrnnej výške 2.488,42 EUR.
Veriteľský výbor ako príslušný orgán Uznesením č. 2 prijatým na 3. zasadnutí veriteľského výboru zo dňa
31.03.2015 udelil správcovi súhlas na vylúčenie inej majetkovej hodnoty – 100 % obchodného podielu v obchodnej
spoločnosti MISTRALE, s.r.o. v celkovej súpisovej hodnote 100,- EUR zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Správca v súlade s ust. §-u 81 ods. 2 ZoKR vylúčenie predmetného majetku bezodkladne zverejnil v OV č. 73/2015
zo dňa 17.04.2015. Nakoľko o tento vylúčený majetok zo súpisu všeobecnej podstaty neprejavil do 60 dní od
zverejnenia v OV záujem žiaden z veriteľov, v zmysle ust. §-u 81 ods. 5 ZoKR tento prestal podliehať konkurzu.
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V. Uspokojenie veriteľov
V priebehu konkurzu správca nezostavoval žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov z oddelenej ani všeobecnej podstaty.
Správca dňa 02.12.2014 v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo mali byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavoval a zároveň
oznámil svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty (zverejnené v OV č. 233/2014 dňa 05.12.2014).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia
oznamu v OV podané žiadne námietky.
V zmysle ust. §-u 94 zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. bola uspokojená
z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1796), ktorý
zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate. Správca dňa 15.01.2015 zaslal zabezpečenému
veriteľovi SLSP, a.s. Návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa, ktorý predložený návrh rozvrhu výťažku v správcom stanovenej lehote dňa 30.01.2015 schválil. Správca na
základe schváleného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty bezodkladne uspokojil zabezpečeného veriteľa
SLSP, a.s. v celom rozsahu jeho prihlásenej a zistenej zabezpečenej pohľadávky vo výške 13.848,59 EUR.
V súlade s ust. §-u 94 bola uspokojený aj druhý zabezpečený veriteľ SR – Daňový úrad Nitra, ktorému správca
rovnako dňa 15.01.2015 zaslal Návrh rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa, ktorý ho dňa 19.01.2015 schválil. Správca uspokojil zabezpečeného veriteľa SR –
Daňový úrad Nitra vo výške 25.925,98 EUR.
Nakoľko zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa SR – Daňový úrad Nitra (celková zistená suma
prihlásenej zabezpečenej pohľadávky bola 172.829,90 EUR) nebolo možné uspokojiť v celom rozsahu z výťažku zo
speňaženia oddelenej podstaty, v zmysle ust. §-u 94 ZoKR sa vo zvyšnom rozsahu 146.903,92 EUR uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka pri konečnom rozvrhu výťažku.
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené a zistené ako nezabezpečené pohľadávky je
vo výške 379.640,94 EUR. Výška nezabezpečených pohľadávok ako nárok na uspokojenie zo všeobecnej podstaty
pri konečnom rozvrhu výťažku predstavuje sumu v celkovej hodnote 526.544,86 EUR (v tejto sume je započítaná aj
neuspokojená časť zab. pohľadávky zab. veriteľa SR – Daňový úrad Nitra).
Dňa 24.03.2017 správca v zmysle ust. §-u 96 ods.2 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 62/2017 zo dňa 29.03.2017).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od zverejnenia
oznamu podané žiadne námietky.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami
(podrobnejšie v Tab.č.1 v prílohe):
·
·
·
·
·

zabezpečenie a speňaženie peňažnej pohľadávky z účtu v SLSP, a.s. v celkovej výške 606,89 EUR;
zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu vo výške 1.804,- EUR;
speňaženie hnuteľných vecí – motorových vozidiel v celkovej výške 19.975,- EUR;
kreditné úroky vyplatené bankou za zostatok na účte vo výške 3,10 EUR;
príjmy úpadcu v zmysle ust. §-u 72 ods.2 ZoKR v celkovej výške 2.488,42 EUR

Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 24.877,41 EUR.
II. Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
(podrobnejšie v Tab.č.2 a č.3 v prílohe) a sú tvorené najmä týmito zložkami:
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odmena správcu za výkon funkcie správcu do konania 1. schôdze veriteľov vo výške 2.135,14 EUR
(prislúchajúca časť priradená k všeobecnej podstate na základe rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú
podstatu);
poistné na sociálne poistenie za obdobia 10/2013 – 11/2013 vo výške 74,91 EUR (prislúchajúca časť
priradená k všeobecnej podstate na základe rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú podstatu);
debetné úroky zinkasované z konkurzného bankového účtu vo výške 7,34 EUR (prislúchajúca časť
priradená k všeobecnej podstate na základe rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú podstatu);
náklady speňaženia všeobecnej podstaty – cestovné v 1.kole VPK autá vo výške 54,02 EUR;
náklady spojené s vedením konkurzného konania - poštovné, poskytnutie súčinnosti, kancelárske potreby,
administratívne, kancelárske práce a služby, účtovnícke práce a poradenstvo, notár, cestovné náhrady
v súhrnnej výške 1.087,57 EUR (prislúchajúca časť priradená k všeobecnej podstate na základe
rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú podstatu);
náklady spojené s vedením konkurzného konania - poštovné, poskytnutie súčinnosti, kancelárske potreby,
administratívne, kancelárske práce a služby, účtovnícke práce a poradenstvo, notár, cestovné náhrady za
obdobie od zostavenia rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty v súhrnnej výške 8.261,29 EUR;
predpokladané náklady rozvrhu vo výške 29,23 € (prislúchajúca časť priradená k všeobecnej podstate na
základe rozpočítania medzi všeobecnú a oddelenú podstatu);
súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty vo
výške 49,50 EUR (0,2% x 24.877,41 € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. d) Zák.
71/1992 Z.z. – podrobnejšie v Tab.č.4 v prílohe)
odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty v súhrnnej výške 2.087,34 EUR (v
zmysle ust. §-ov 10, 17 a 20 Vyhlášky 665/2005 Z.z. – podrobnejšie aj v Tab.č.5 v prílohe)

Celková výška pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 13.786,34 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
·
·
·

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty ..................... 24.877,41 EUR
Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate ...................................................... 13.786,34 EUR
Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom úpadcu .............................. 11.091,07 EUR

IV. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:

Prihlásená
suma v €

Veriteľ

Allianz
Slovenská
1 697,77
poisťovňa, a.s.
DKV EURO SERVICE
55 093,87
GmbH + Co. KG
DÔVERA
zdravotná
46 225,75
poisťovňa, a.s.
Europart SR s.r.o.

4 058,28

I.T.CONCORDIA, s.r.o. 29 820,00
LOMO Lorenz Mohr
7 671,67
GmbH & Co. KG
Messer Tatragas, spol.
1 551,68
s.r.o.
Ing. Henrieta Mičurová 5 400,00
Prima
banka
159,02
Slovensko, a.s.
Slovenská
102 551,02
konsolidačná, a.s.
SR - Daňový úrad Nitra 201 865,48
SR - Krajský súd v
323,50
Bratislave
Slovenská sporiteľňa,
13 848,59
a.s.
Mgr.
Katarína

Nárok na uspokojenie
Popreté Zistená
Suma
zo všeobecnej podstaty
v€
suma v €
uspokojenia v €
v€

Zostáva
neuspokojená
suma v €

0,00

1 697,77 1 697,77

35,76

0,00

55 093,87 55 093,87

1 160,60

53 933,27

0,00

46 225,75 46 225,75

973,81

45 251,94

0,00

4 058,28 4 058,28

85,49

0,00

29 820,00 29 820,00

628,17

29 191,83

0,00

7 671,67 7 671,67

161,61

7 510,06

0,00

1 551,68 1 551,68

32,69

1 518,99

0,00

5 400,00 5 400,00

113,76

5 286,24

0,00

159,02

159,02

3,35

102 551,02

2 160,31

175 939,50

3 706,25

323,50

6,81

0,00
0,00

102
551,02
201
865,48

0,00

323,50

0,00

13 848,59

-

-

1 662,01

3 972,79

155,67
Pozn. č.
2
Pozn. č. Pozn.
172 233,25
1
č. 3
100 390,71

316,69
-

Pozn. č.
1
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Szabóová, Exekútorský 344,00
úrad

0,00

344,00

Jana Szelecká INSPIRO 9 250,00

0,00

9 250,00 9 250,00

194,90

9 055,10

0,00

1 835,00 1 835,00

38,65

1 796,35

0,00

8 347,25 8 347,25

175,84

prihlásené po
8 171,41 základnej prihl.
lehote

0,00

11 518,14 11 518,14

242,63

11 275,51

0,00

50 934,42 50 934,42

1 072,97

49 861,45

7 373,95

0,00

7 373,95 7 373,95

155,34

7 218,61

AS24 Slovensko s.r.o. 6 308,59

0,00

6 308,59 6 308,59

132,90

6 175,69

Quantum Credit, a.s.

11,95

141,45

141,45

1,98

11,95

566
319,43

526 544,86

11 091,07

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Nové 1 835,00
Zámky
Express
Slovakia
"Medzinárodná
8 347,25
preprava a.s."
KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna 11 518,14
Insurance Group
Všeobecná
úverová
50 934,42
banka, a.s.
EASTFIN, s.r.o.

SPOLU

153,40
566 331,38

344,00

Deň vydania: 16.06.2017

7,25

336,75

139,47
515 453,79

Pozn. č. 1: v zmysle ust. §-u 94 ZoKR sa zvyšná časť zabezpečenej pohľadávky zab. veriteľa, ktorú nebolo možné uspokojiť
v celom rozsahu z výťažku zo speňaženia majetku oddelenej podstaty, uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka
Pozn. č. 2: Slovenská konsolidačná, a.s. ako nezabezpečený veriteľ (vrátane všetkých prihlásených a zistených
nezabezpečených pohľadávok pôvodných veriteľov Sociálna poisťovňa so sídlom v BA, Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)
Pozn. č. 3: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra - v súhrnných sumách sú zahrnuté všetky pohľadávky prihlásené v
základnej prihlasovacej lehote spolu s pohľadávkami prihlásenými po základnej prihlasovacej lehote

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov (v
zodpovedajúcej výške nároku na uspokojenie zo všeobecnej podstaty) uspokojené zo všeobecnej podstaty
v rozsahu 2,11 % prihlásenej a zistenej sumy.
C. ZÁVER
V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR správca pripravil návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov, ktorý pred jeho zverejnením v OV doručil jednotlivým členom veriteľského výboru.
Po posúdení predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobencej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov, správca zdvorilo žiada veriteľský výbor o jeho schválenie v lehote 15 dní od jeho zverejnenia v OV,
prípadne o uplatnenie odôvodnených námietok proti nemu v tej istej lehote zaslaných na adresu správcu úpadcu.
(Prílohy sú veriteľom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle kancelárie správcu.)

JUDr. Marek Ďuran, správca

K013650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kotrla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 32K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2016
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32K/52/2016
Iné zverejnenie

Oznam o zmene termínu konania prvej schôdze veriteľov V konkurznej veci úpadcu: Ivan Kotrla, nar.
17.05.1972, trvale bytom Mojmírovská 498/2, 951 12 Ivanka pri Nitre, podnikajúci pod obchodným
menom Ivan Kotrla IKO – STAV, s miestom podnikania Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 41 267 036, v
súlade s ust.§ 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca
týmto oznamuje zmenu termínu konania prvej schôdze veriteľov, a to tak, že prvá schôdza veriteľov sa
uskutoční dňa 13.06.2017 o 10.30 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945
01 Komárno (administratívna budova NEXT). Program prvej schôdze veriteľov: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov 4.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR 5. Záver Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa s overeným podpisom veriteľa, a doklad totožnosti.
K013651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DM-SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodžova 26, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 908 466
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/50/2016 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/50/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu v súlade so žiadosťou konajúceho súdu a ustanovením § 34 ods. 2 ZoKR týmto zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov na deň 04.07.2017 o 13.00 hodine, ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na Radlinského ulici
č. 5 v Nitre. Programom schôdze veriteľov bude zvolenie zástupcu veriteľov. Pri prezentácii predložia veritelia
preukaz totožnosti a splnomocnenie, prípade poverenie na zastupovanie, pokiaľ sa nenachádza v spise správcu.
V Nitre, dňa 14.06.2017

K013652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Slotta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2016 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Vec:
Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh
výťažku oddelenej podstaty

JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, č. správcu S1777, správca
úpadcu: Branislava Slottu, nar. 14.12.1961, bytom: Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, oznamuje, že v súlade
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úpadcu: Branislava Slottu, nar. 14.12.1961, bytom: Kollárova 37, 039 01 Turčianske Teplice, oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zostavila zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty, a to konkrétne:

nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese: Prievidza, obec: Handlová, katastrálne územie: Handlová, tak ako sú
zapísané v evidencií Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3115, a to konkrétne:
·
bytu č. 17 nachádzajúceho sa na 4.p. obytného domu so súp.č. 222, vchod: 31, na Prievidzskej ulici
v Handlovej (ďalej len „Dom“), postaveného na pozemku parcely registra „C“ č. 1450 o výmere 651 m2,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k parcele nie je evidovaný na liste vlastníctva)
spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti
588/22529;

zabezpečeného veriteľa: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335
004, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 479/B (ďalej ako
„Zabezpečený veriteľ“).

Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty Zabezpečeného veriteľa.

Poučenie:
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.

JUDr. Jana Živická - správca

K013653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Štoder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hečkova 253, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/4/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Štefan Straka, Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Michal Štoder, nar. 20.04.1979, bytom Hečkova
2534/24, 010 01 Žilina, týmto v súlade s ustanovením § 85, ods. 2 ZKR oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v úradných hodinách v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod na adrese správcu: Na stanicu 16, 010 09
Žilina. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom na t.č.: 0918086917.
Ing. Štefan Straka, správca
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K013654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadlecová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 443, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1990
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1565,
v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti (ďalej aj ako len „Správca“), Správca
úpadcu: Dagmar Kadlecová, nar. 18.02.1990, bytom 038 46 Horná Štubňa (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v
zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty a zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu
všeobecnej podstaty Úpadcu.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov o:

· možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate u Správcu v lehote do 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
· možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

V Žiline, dňa 13.06.2017
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K013655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 981, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/4/2017 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/4/2017
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8OdK/4/2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: Zdeno Zubaj, nar. 20.04.1983, bytom Múrna 981, 032 61 Važec,
oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom vestníku, je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Ing. Jaroslav Veréb, Mudroňova 43, č.dverí 24, 036 01 Martin,
počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenú adresu správcu, alebo na
e-mailovú adresu: jaro.vereb@gmail.com, resp. na č.tel. 0908/940998

K013656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Midula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 328/156, 013 41 Dolný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody 43
v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu kancelárie správcu : ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk. V žiadosti je nutné uviesť
žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 13. 06. 2017

K013657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Midula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládeže 328/156, 013 41 Dolný Hričov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2017/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: Ing. Pavol Midula,
narodený: 08. 01. 1957, bytom: Mládeže 328/156, 013 41 Dolný Hričov (ďalej len „Úpadca“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, č. k. 3OdK/9/2017 zo dňa 06. 06. 2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12. 06. 2017. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Žilina No. 3OdK/9/2017 dated 6th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Ing.
Pavol Midula, born 8th. of January 1957, with its registered office: Mládeže 328/156, 013 41 Dolný Hričov
(hereinafter only as „the Debtor”). This resolution of the District Court in Žilina was published on 12th of
June 2017. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika a v jednom rovnopise
doručia prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
3OdK/9/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa; meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo úpadcu; právny dôvod vzniku pohľadávky; poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty; celková suma pohľadávky (rozdelí sa na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku); podpis. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only as „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address: Mgr.
Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, Slovenská republika and in one original to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the No. 3OdK/9/2017.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken
into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The 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: name, surname and residence or name
and seat of the creditor; name, surname and residence or name and seat of the bankrupt; the legal reason
of the establishment of the claim; order of satisfying the claim from the general property; 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); signature. 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.
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. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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. 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.
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. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
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 In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the
claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 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.
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. 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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. 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.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic.
Mgr. Imrich Šiimulák

v Čadci dňa 13. 06. 2017

K013658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Michalina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radlinského 296/5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S 1744
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Okresný súd Žilina
2K/8/2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov
JUDr. Mária Kostolná, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42 224 578 ako správca úpadcu Pavol
Michalina, nar. 5.10.1987, bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol
Michalina, bytom Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, IČO: 44 770 685, právne zastúpený AKSK, s.r.o., so sídlom
Nám SNP 15. 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 25.7.2017 o 10.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu Pavla Mudroňa 1191/5,
010 01 Žilina.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze veriteľov;

2.

Voľba veriteľského výboru;

3.

Hlasovanie veriteľov o výmene správcu;

4.

Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby musia predložiť aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
JUDr. Mária Kostolná, správca

K013659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 103/37, 022 04 Cadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3K/24/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák úpadcu: Vladimír Harvan, nar. 17. 01. 1978, bytom Okružná
103/37, 022 04 Čadca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov vyhlasuje podľa § 92 ods. 1 písm. a)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení noviel III. kolo verejného ponukového konania na
predaj nehmotného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Predmetom tohto verejného ponukového konania je súbor pohľadávok úpadcu pod por. číslom 230 – 298Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV 73/2017 zo dňa 13. 04.
2017 pod číslom zverejnenia K008366.
Podmienky verejného ponukového konania:
Nehmotný majetok – súbor pohľadávok je možné speňažiť len ako celok v tomto kole za najvyššiu
ponúknutú sumu.
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Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky v písomnej forme v zalepenej obálke s označením
„Konkurz 3K/24/2016 – N E O T V ´A R A Ť“ najneskôr do 10 dni od zverejnenia v Obchodnom vestníku na
adresu: Mgr. Imrich Šimulák, správca, ul. Slobody 43 , 022 01 Čadca. V prípade ak posledný deň lehoty na
podávanie ponúk pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší pracovný
deň. Lehota sa považuje za skončenú o 15.00 hod posledný deň lehoty. Na ponuky doručené správcovi po lehote
sa neprihliada. Cenové ponuky je potrebné uvádzať v hodnotách vrátane DPH.
Náležitosti ponuky:
1. Presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO-meno,
priezvisko, bydlisko, kópiu OP, kópiu živnostenského listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z OR nie
starší ako 30 dní.)
2. Označenie predmetu o kúpu zhodné s označením, ako bol predmet zverejnený v OV
3. Výšku navrhnutej kúpnej ceny
4. Doklad o zaplatení zábezpeky vo výške 50% z ponúkanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej
podstaty v Tatra Banke, a.s. č. účtu:2914656435/1100, IBAN: SK20 1100 0000 0059 1465 6435. Variabilný
symbol: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk
5. Číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zálohy v prípade neúspechu vo verejnom výberom konaní
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O otváraní
obálok správca spíše zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca spolu s veriteľským výborom alebo zástupcom
veriteľov alebo správca na základe písomného súhlasu veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľov (súhlas môže
byť doručený aj elektronickou poštou) v lehote 5 dní odo dňa otvárania obálok. Správca po predchádzajúcom
súhlase veriteľského výboru alebo zástupcu veriteľov má právo odmietnuť každú ponuku, záujemcovia, ktorí budú
úspešní, budú o výsledkoch vyhodnocovania informovaní písomne, budú vyzvaní na uzatvorenie zmluvy
o postúpení pohľadávok a doplatenie kúpnej ceny. Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti ich
zaplatené preddavky na kúpnu cenu najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia vyhodnotenia verejného ponukového
konania veriteľským výborom alebo zástupcom veriteľov.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu a veriteľský výbor alebo zástupca veriteľov odsúhlasil jeho predloženú ponuku. V prípad
zhodnosti ponúk, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk, víťazom sa stane účastník, ktorý
ponúkne vyššiu cenu.
Správca má nárok voči účastníkovi, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a ktorý odmietne
uzavrieť zmluvu o postúpení pohľadávok alebo nezaplatí zostatok kúpnej ceny riadne a včas podľa pokynov
správcu, na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ponúkanej kúpnej ceny. Na úhradu tejto zmluvnej pokuty je
správca oprávnený započítať v príslušnej výške záujemcom zaplatený preddavok na kúpnu cenu. V takom prípade
ako víťaz nastúpi ďalší záujemca spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
v poradí.
V Čadci dňa 13.06.2017

Mgr. Imrich Šimulák, správca

K013660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Heľo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Vadičov 1, 023 45 Horný Vadičov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 6K/19/2016 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/19/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje zapísanie nasledovných pohľadávok do zoznamu pohľadávok na základe prihlášky doručenej správcovi
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

109

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

oznamuje zapísanie nasledovných pohľadávok do zoznamu pohľadávok na základe prihlášky doručenej správcovi
po základnej prihlasovacej lehote:
Veriteľ: Česká spořitelna, a.s., so sídlom Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45 244 782
Prihlásená celková suma: 1.939,38 eur
Veriteľ: P E Z A a.s., so sídlom K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Bánová, IČO: 30 224 918
Prihlásená celková suma: 5.071,04 eur
V Liptovskom Mikuláši, dňa 13.06.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K013661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COMPEL AS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 10120, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5k/18/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu COMPEL AS, s.r.o., IČO: 31 605 907, sídlo: ČSA 10120, 036 01 Martin
týmto na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 10.05.2017 vyhlasuje I. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v OV č.
36/2017 zo dňa 21.02.2017 v spojení s OV č. 54/2017 zo dňa 17.03.2017 nasledovne:
1. Predmet predaja:
1.1. hnuteľná vec – meracia sonda – chiron stroj, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis.
zložky majetku 1 v súpisovej hodnote 4.890,00 EUR;
1.2. súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.
súpis. zložky majetku 2 v súpisovej hodnote 46.380,46 EUR v nasledovnej špecifikácii:
P. č.

Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PLAVAK
OVLAD.PACKA HYDRAULIKY
STOP-KOHUT
KOHUT POMOC.BRZDY
KOHUT STROJVODCU
KOHUT
KOHUT
KOHUT
KOHUT KONCOVY
KOHUT
KOHUT KOMBINOVANY
BRZDOVY VALEC
SPATNY VENTIL
VENTIL

30,50 €
22,70 €
52,00 €
335,00 €
712,00 €
54,00 €
52,00 €
85,00 €
121,00 €
63,00 €
76,65 €
460,00 €
245,00 €
90,08 €

1
1
1
2
1
3
11
1
4
2
1
2
1
8

30,50 €
22,70 €
52,00 €
670,00 €
712,00 €
162,00 €
572,00 €
85,00 €
484,00 €
126,00 €
76,65 €
920,00 €
245,00 €
720,67 €
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

DVOJCESTNY VENTIL
FILTER
SPATNY VENTIL
DELIC PRIETOKU
MANOMETER
MANOMETER
MANOMETER
PNEUMATICKY ROZDELOVAC
VZDUCHOJEM
VZDUCHOJEM
VZDUCHOJEM
HADICA SPOJOVACIA
VENTIL
VENTIL
VENTIL 3-1,U1
SPATNY VENTIL
Snimac 10 bar/M12x1,5
HRDLO
Otočný prevádzač UDS 110
MUV3-motorová jednotka
Rám prívesného vozíka
Pojazd prívesného vozíka
Kotúčová brzda prívesného vozíka
Ručná brzda prívesného vozíka
Spolu

Konkurzy a reštrukturalizácie
323,06 €
132,00 €
76,00 €
1 082,34 €
112,00 €
28,00 €
79,00 €
253,00 €
526,00 €
682,00 €
306,00 €
48,00 €
539,60 €
79,00 €
144,30 €
45,03 €
27,39 €
35,00 €
3 453,25 €
5 400,00 €
12 960,00 €
3 890,00 €
2 010,00 €
1 460,00 €

3
7
1
4
1
1
4
2
1
3
1
4
2
3
1
9
1
3
1
1
1
1
1
1

Deň vydania: 16.06.2017

969,19 €
924,00 €
76,00 €
4 329,36 €
112,00 €
28,00 €
316,00 €
506,00 €
526,00 €
2 046,00 €
306,00 €
192,00 €
1 079,20 €
237,00 €
144,30 €
405,26 €
27,39 €
105,00 €
3 453,25 €
5 400,00 €
12 960,00 €
3 890,00 €
2 010,00 €
1 460,00 €
46 380,46 €

1.3. súbor hnuteľných vecí – drobný hmotný investičný majetok, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
pod por. č. súpis. zložky majetku 3 v súpisovej hodnote 22.962,21 EUR v nasledovnej špecifikácii:
P .č.

Popis veci

Hodnota v EUR

Množstvo

Celková súpisová hodnota v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Izolacia na pece
Kruzok 70
Kruzok 80
Piest 70
OBAL NA TERMOSONDU E0170/810
OBAL NA TERMOSONDU E0170/510
Kruzok 82
Plastový termoclanok M0041/1400.2
Plastový termoclanok M0041/1100.2
naberacka STP VML2
Komora 70
Piest 82
Kruzok 72
Vložka filt.D220T250
naberacka OL-700
Piest 80
jadro 121 872c.7
jadro 115 678c.22
jadro 115 678c.20
jadro 121 872c.10
Piest 50
jadro 115 678c.21
jadro 115 678c.19
jadro 115 678c.13
piestnica 70 OL400
jadro 115 678c.17
jadro 115 678c.18
jadro 115 678c.7
kocka STB2"P"12-30 komplet
G01428Q vložka filtračná
podlozka inserty 38
vložka filt.CR60/3
jadro 129 322c.22
jadro 121 872c.8
jadro 121 872c.152
jadro 121 872c.153
BNS 819-100-K-11 koncový spínač
Kruzok 65
tiahlo d65 - PLUNGER TIP "PATENTED" F61 D 65
komora d65 / SHOT SLEEVE

20,50 €
69,89 €
77,57 €
230,42 €
99,40 €
61,66 €
77,05 €
41,00 €
39,25 €
32,74 €
1 018,10 €
313,74 €
73,36 €
32,00 €
36,20 €
253,15 €
467,00 €
15,60 €
26,00 €
11,20 €
257,66 €
23,64 €
23,00 €
270,00 €
570,28 €
26,00 €
23,00 €
27,70 €
182,40 €
225,00 €
0,16 €
30,00 €
20,20 €
19,20 €
15,20 €
15,20 €
66,00 €
66,85 €
230,42 €
922,00 €

2
5
6
2
4
4
2
7
7
15
1
3
6
1
5
2
2
3
5
6
2
6
7
1
1
8
4
4
5
1
30 000
1
3
2
8
5
1
2
1
1

41,00 €
349,45 €
465,39 €
460,84 €
397,60 €
246,64 €
154,09 €
287,00 €
274,75 €
491,10 €
1 018,10 €
941,21 €
440,16 €
32,00 €
181,01 €
506,30 €
934,00 €
46,80 €
130,00 €
67,20 €
515,32 €
141,85 €
161,00 €
270,00 €
570,28 €
208,00 €
92,00 €
110,80 €
912,00 €
225,00 €
4 773,90 €
30,00 €
60,60 €
38,40 €
121,60 €
76,00 €
66,00 €
133,70 €
230,42 €
922,00 €
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Striekacia pištol 080 TS 0030
piestnica 70
jadro 129 322c.17
jadro 129 322 c.15
hodiny na dusík
filter FS130B7T60
kocka L110-2B81-0010B paral.
jadro 129322c.20
jadro 129 322c.19
hlinikova hlava na spajanie termoclankov
regulator na pec
Tahač sqeezu 129 322 CM40CGHG*50
jadro 129 322 č.17 jednonásobná
piestnica 60
piest 60
kruzok 60
naberačka ZLAL1
senzor epac OLK702
Spolu

Konkurzy a reštrukturalizácie
155,50 €
432,21 €
118,00 €
159,56 €
71,66 €
30,00 €
96,00 €
26,00 €
48,19 €
45,50 €
405,00 €
201,30 €
118,00 €
625,60 €
271,85 €
67,19 €
33,13 €
126,00 €

Deň vydania: 16.06.2017

2
1
6
4
1
1
5
5
3
4
1
2
1
1
1
7
5
2

311,00 €
432,21 €
708,00 €
638,22 €
71,66 €
30,00 €
480,00 €
130,00 €
144,57 €
182,00 €
405,00 €
402,60 €
118,00 €
625,60 €
271,85 €
470,33 €
165,65 €
252,00 €
22 962,21 €

1.4. súbor hnuteľných vecí – drobný hmotný investičný materiál, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
pod por. č. súpis. zložky majetku 4 v súpisovej hodnote 2.113,33 EUR v nasledovnej špecifikácii:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Popis veci
DELIACA PASTA CF 17 CREMA IK-M
ODPLYNOVACIE TABLETY - nitral
Pasta na vyhadz. moralub
Thermobond 5 P
CF 45 Crisol Flow N- náter na naberačky
UNI-TIP PLUS
MOL MULTI SW 220 L10
SL - 1697S Chem-trend
FULLBACK - odmastnovadlo
NC 123 EXTRA AEROSOL
SPRAYER 2,6L NCH LOGO
Lubol piston HT
Luboterm oxi 68
Spolu

Hodnota v EUR
6,40 €
2,96 €
17,93 €
5,20 €
7,95 €
48,75 €
20,29 €
2,80 €
129,87 €
25,01 €
34,34 €
2,60 €
1,89 €

Množstvo
14
172
4
20
3
1
10
200
1
3
1
36
90

Celková súpisová hodnota v EUR
89,60 €
509,61 €
71,72 €
104,00 €
23,85 €
48,75 €
202,86 €
560,00 €
129,87 €
75,03 €
34,34 €
93,60 €
170,10 €
2 113,33 €

1.5. súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.
súpis. zložky majetku 5 v súpisovej hodnote 41.078,13 EUR v nasledovnej špecifikácii:
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hodnota
EUR
420,00 €
716,00 €
516,00 €
630,00 €
449,00 €
439,00 €
180,00 €
244,00 €
1 166,00 €
583,00 €
656,00 €

Popis veci

PKD nástroj 31640079 - T2.5
PKD nástroj 31640081 - T2.6.1
PKD nástroj 31640082 - T2.6.2
PKD nástroj 31640085 - T2.13
PKD nástroj 31640083
PKD nástroj 31640077 - T2.2
VHM stupňový vrták 12344
VHM-záhlbník D=6/18, Z=2, IK, M 0044
PKD-cirkulační nástroj 30499418
7-53201-30 PKD-stopková fréza D=20,0 Z=3, IK, SKL=10 mm
PKD nástroj T1.2
30589992 PKD-vyvrtávací nástroj D=5,0 P8 Z=1,1 pres stred, IK smontováno s
590,00 €
upínačem HSK-A63
TK vrták T2.9
45,80 €
TK vrták T2.10
45,80 €
TK vrták T2.11
45,80 €
TK vrták T2.12
54,40 €
PKD nástroj AA1400144 - T2.1
242,00 €
PKD nástroj 316400111 - T2.8
324,00 €

v

1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
4

Celková súpisová hodnota v
EUR
420,00 €
2 148,00 €
1 032,00 €
1 260,00 €
449,00 €
439,00 €
180,00 €
244,00 €
1 166,00 €
583,00 €
2 624,00 €

3

1 770,00 €

1
2
4
3
3
4

45,80 €
91,60 €
183,20 €
163,20 €
726,00 €
1 296,00 €

Množstvo
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19. PKD nástroj 316400 - T2.14
420,00 €
1580 067 0162 VHM-záhlbník D=4,4/12 Z=3, bez IK, bez povlaku, stopka D=12h6
20.
90,00 €
HA, L=109mm
1580 067 0163 VHM T-fréza D=16x7, Z=5, bez IK, bez povlaku, stopka D=12h6 HA,
21.
156,00 €
L=70 mm
22. Vrták tvrdokovový 10/5,5x15/8x49/100 2BR
84,60 €
23. Vrtak tvrdokovový 6/4,4x5,8/67 2BR
61,96 €
24. PKD nástroj AA2014271645-Z/SK40
772,00 €
25. 30617861 ISO vyvrtávací nástroj T01, dle skicy 9082060-1a, 25,7/35,8
1 097,00 €
26. 30617863 ISO vyvrtávací nástroj T02, dle skicy 9082060-2a, 26,0/36,0
2 040,00 €
27. PKD nástroj T2.3
627,75 €
28. VHM stupňový vrták 5,5/8, 2 břity, stopka 8, L1=90
81,30 €
29. PKD nástroj AA 150601155
219,84 €
30. PKD nástroj AA 150601156
395,92 €
31. 600 04201433 doplnenie hydr.prípravku Gehaeuse 127319
2 540,00 €
32. 600 04201425 2.nás.hydr.up.prípravok Gehaeuse 127319 Modif.Compel
9 530,00 €
33. 500294 tvrdokovový vrták 6/4,5x15,5/80,4 120st.2BR
53,20 €
34. 200 021397250 článek řetezu Kettenglied ZsB
181,52 €
35. 30261723 Chuck MTC-HSK-A063-10-085-1-0-A ThermoChuck with HSK, standard 89,00 €
36. 30261724 chuck MTC-HSK-A063-12-090-1-0-A ThermoChuck with HSK, standard 89,00 €
37. PCD nástroj pre projekt 128796 (OP2) Fréza T2.8 d11 dvojbritá
375,00 €
38. Korunková fréza TK OP1-B
150,00 €
Spolu

Deň vydania: 16.06.2017
3

1 260,00 €

3

270,00 €

4

624,00 €

6
1
1
2
2
1
5
3
2
1
1
3
3
1
1
2
2

507,60 €
61,96 €
772,00 €
2 194,00 €
4 080,00 €
627,75 €
406,50 €
659,52 €
791,84 €
2 540,00 €
9 530,00 €
159,60 €
544,56 €
89,00 €
89,00 €
750,00 €
300,00 €
41 078,13 €

1.6. súbor hnuteľných vecí – režijný materiál, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis.
zložky majetku 6 v súpisovej hodnote 26.255,43 EUR v nasledovnej špecifikácii:
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Popis veci
štandart paleta slabá
viazacia paska PES 13mmx1100mm hladka
spony PES 13mm B4 1000 ks
stretch fólia ručná 500mm 20 mikr.
papier šedák 90g, 100cm
GITTERBOX
VÝSEK.FORMA-DLHÁ MRE®A
VÝSEK.FORMA-KRÁTKA MRE®A
ODVÍJAČ PÁSKY
VÝSEK.FORMA NA MRE®U 530X110- KLT PRE 119385
VÝSEK.FORMA NA MRE®U 350X110 -KLT PRE 119385
VÝSEK.FORMA PRE PRELO®KU 540X360-KLT 119385
KLT-PALETA
DLHÁ MRE®A-115678
KRÁTKA MRE®A-115678
KLT-PALETA
Bublinková fólia 1000x100m / 50mikr.
Spolu

Hodnota v EUR
2,90 €
35,11 €
20,32 €
3,79 €
0,85 €
56,58 €
190,00 €
175,00 €
44,45 €
144,00 €
160,00 €
67,00 €
8,17 €
155,00 €
180,00 €
6,12 €
0,17 €

Množstvo
20
1
1
4
10
183
1
1
1
1
1
1
1 024
1
1
1 024
86

Celková súpisová hodnota v EUR
58,00 €
35,11 €
20,32 €
15,16 €
8,67 €
10 355,00 €
190,00 €
175,00 €
44,45 €
144,00 €
160,00 €
67,00 €
8 366,08 €
155,00 €
180,00 €
6 266,88 €
14,76 €
26 255,43 €

1.7. hnuteľná vec – panva na prenos AL, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis. zložky
majetku 7 v súpisovej hodnote 1.657,00 EUR;
1.8. hnuteľná vec – odsávanie k peci SPS 27/12, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis.
zložky majetku 8 v súpisovej hodnote 2.929,60 EUR;
1.9. hnuteľná vec – prístroj INTEGRA, mer. netesnosti, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.
súpis. zložky majetku 9 v súpisovej hodnote 100,00 EUR;
1.10. hnuteľná vec – prístrešok nad strojmi, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis. zložky
majetku 10 v súpisovej hodnote 13.019,60 EUR;
1.11. hnuteľná vec – bočný strih strižného nástroja pre odliatok 121872, zapísaná v súpise všeobecnej
podstaty pod por. č. súpis. zložky majetku 11 v súpisovej hodnote 100,00 EUR;
1.12. hnuteľná vec – lisovací prípravok na lisovanie krúžkov, zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod
por. č. súpis. zložky majetku 12 v súpisovej hodnote 7.486,00 EUR;
1.13. hnuteľné veci – konzoly na odsávací systém, zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis.
zložky majetku 13 v súpisovej hodnote 8.999,00 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

113

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

1.14. súbor hnuteľných vecí – autodiely, zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. súpis. zložky
majetku 14 v súpisovej hodnote 678,63 EUR v nasledovnej špecifikácii:
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2.

Popis veci
SKLO ZAD. SVETLA LAVE
SKLO ZAD. SVETLA PRAVE
SKLO ZAD.SVETLA S OSV.SPZ
SKLO ZAD.SVETLA BEZ OSV.SPZ
OLEJ MOTOROVY 10W-40 1L
ZADNE SVETLO LAVE
ZADNE SVETLO PRAVE
SVETLOMET PRAVY
POZICNE SVETLO
POZICNE SVETLO LED
POZICNE SVETLO ORANZOVE LED
KLB
SILENTBLOK
SKLO SVETLA PRAVE
SKLO SVETLA LAVE
ZIAROVKA 12V/60W HB3
ZIAROVKA 12V/55W HB4
ZIAROVKA H7+50% 12V/55W
SADA ZIAROVIEK H7
ZIAROVKA 12V/H6W
ZIAROVKA H8 12V/35W
ZIAROVKA 12V/65W H9
ZIAROVKA H11 12V/55W
ZIAROVKA 12V/21W PARKOVACKA
ZIAROVKA H4+50% 12V
ZIAROVKA 12V/10W SUFIT
LED DIODOVA ZIAROVKA-SUFITKA
LED DIODOVA ZIAROVKA-SUFITKA
VYBOJKA XENON D2S 35W
POISTKA PLOCHA MINI
POISTKA PLOCHA
SKLO SVETLA LAVE
SILENTBLOK
STIERAC 350MM
STIERAC 410MM COMPACT
STIERAC 550MM COMPACT
STIERAC 600MM
SADA SVETIEL PRE DENNE SVIETENIE
STIERAC REVOLUTION 480MM
STIERAC REVOLUTION 530MM
STIERAC REVOLUTION 550MM
FILTER PALIVOVY
LED DIODOVA ZIAROVKA
LED DIODOVA ZIAROVKA
SMEROVKA BOČNÁ SADA
FILTER OLEJOVÝ
STIERAČ
KRYT MAJAKOVEJ RAMPY
SADA STIERAČOV
Spolu

Hodnota v EUR
27,19
23,60
2,72
2,40
3,26
51,68
51,68
87,73
2,10
6,30
10,58
28,33
13,09
1,99
1,98
2,03
1,97
3,67
1,65
1,43
3,51
3,36
3,32
1,85
2,48
0,15
4,15
6,01
24,95
0,04
0,04
6,95
5,98
3,83
3,62
6,10
8,60
49,34
5,87
8,06
8,65
5,78
0,70
3,38
4,74
2,31
18,89
17,44
16,36

Množstvo
1
1
1
1
2
1
1
1
7
2
2
1
1
1
1
3
4
2
10
2
2
2
1
2
2
4
2
2
1
45
47
1
4
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Celková súpisová hodnota v EUR
27,19
23,60
2,72
2,40
6,52
51,68
51,68
87,73
14,70
12,60
21,16
28,33
13,09
1,99
1,98
6,09
7,88
7,34
16,50
2,86
7,02
6,72
3,32
3,70
4,96
0,60
8,30
12,02
24,95
1,89
1,75
6,95
23,92
3,83
7,24
6,10
25,80
49,34
5,87
8,06
8,65
5,78
0,70
3,38
4,74
2,31
18,89
17,44
16,36
678,63 €

Podmienky I. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku predstavujúcu aspoň
70% súpisovej hodnoty majetku podľa súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 36/2017
v spojení s Obchodným vestníkom č. 54/2017. Podrobnosti o veciach tvoriacich predmet predaja, dátume obhliadky
a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese: JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina,
telefón: 0903 524 443.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
Záujemcovia doručia svoje návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy osobne alebo poštou na adresu: JUDr. Mária
Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina. Návrhy musia byť doručené správcovi v lehote do 15 dní od zverejnenia
oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náležitosti ponuky:
- identifikačné údaje záujemcu
- označenie predmetu predaja
- navrhovaná kúpna cena predmetu predaja,
- podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
- originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne jeho
notársky overená fotokópia, fyzická osoba nepodnikateľ predloží fotokópiu občianskeho preukazu.

4.

Vyhodnotenie ponúk

Bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca vyhodnotí I. kolo verejného ponukového konania
a o jeho výsledkoch bude informovať veriteľský výbor spolu so žiadosťou o vyhodnotenie primeranosti ponúk.
Veriteľský výbor má právo odmietnuť každú ponuku v prípade, že ju vyhodnotí ako neprimeranú. Ak veriteľský výbor
udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi
bezodkladne oznámi.
Následne bude s úspešným záujemcom bezodkladne uzatvorená kúpna zmluva; podmienkou jej uzatvorenia je
uhradenie kúpnej ceny najneskôr pri podpise zmluvy.
Speňažovaný hnuteľný majetok bude predaný, ako stojí a leží.
V Žiline dňa 13.06.2017

JUDr. Mária Cabadajová, správca

K013662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIŠŇOVSKÝ MILAN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedlíková 3428/6, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Višňovský, bytom Jedlíkova 3428/6, 010 15 Žilina,
nar.: 16.01.1986, (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje, že nahliadnuť do správcovského spisu je možné v
kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447,
039 01 Turčianske Teplice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00-12.00 hod a od 13.00-15.00 hod.

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

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K013663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIŠŇOVSKÝ MILAN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedlíková 3428/6, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Višňovský, bytom Jedlíkova 3428/6, 010 15 Žilina,
nar.: 16.01.1986, (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czeh Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010
9032 9030, BIC: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:

(2) 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.

(3) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide
o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

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

Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K013664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VIŠŇOVSKÝ MILAN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedlíková 3428/6, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/6/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/6/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: Milan Višňovský, bytom
Jedlíkova 3428/6, 010 15 Žilina, nar.: 16.01.1986, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 7OdK/6/2017 zo dňa 06.06.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a
naša spoločnosť, Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske
Teplice, IČO: 36 795 364, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 111/2017 zo dňa 12.06.2017.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court
Žilina, proc. no. 7OdK/6/2017, dated on 2017 June 12st bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s
assets: Milan Višňovský, bytom Jedlíkova 3428/6, 010 15 Žilina, Slovakia, date of birth: January 16nd 1986,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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assets: Milan Višňovský, bytom Jedlíkova 3428/6, 010 15 Žilina, Slovakia, date of birth: January 16nd 1986,
and our company Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice,
company identification No.: 36 795 364 was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 111/2017
dated on June 12th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo účinnosť dňa 13.06.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina come in to effect on June 13th 2017. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom správcovskej kancelárie Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika. V jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

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

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

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, Slovak
Republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Žilina (District Court
Žilina) Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic.

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

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured
sum of claim, type of security and legal cause of security.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

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

K013665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: ul. 9. mája
1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
4K/8/2017, 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 dňa 09.06.2017 doručená prihláška
pohľadávok:
Prihlásená suma pohľadávky v Evidencia
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Prihlásená suma pohľadávky v Evidencia
EUR
pohľadávok

Veriteľ
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00319031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, so sídlom: Svätoplukova
Rimavská Sobota

9,
9,
9,
9,
9,
9,
9,
9,

622,22 €
758,48 €
264,69 €
198,17 €
158,83 €
145,26 €
99,58 €
16,60 €

v zozname

Zapísaná pod por. č. 92
Zapísaná pod por. č. 93
Zapísaná pod por. č. 94
Zapísaná pod por. č. 95
Zapísaná pod por. č. 96
Zapísaná pod por. č. 97
Zapísaná pod por. č. 98
Zapísaná pod por. č. 99

JUDr. Jana Živická, správca

K013666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Kvaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 1133/3, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1977
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4K/64/2016 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/64/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Označenie dražobníka a navrhovateľa dražby: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13,
979 01 Rimavská Sobota, sp. zn. 4K/64/2016 S1577, Okresný súd Banská Bystrica
Miesto konania dražby: kancelária správcu Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Dátum konania dražby: 09.06.2017
Čas otvorenia dražby: 09.30 hod.
Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu: Adriana Kvaková, nar. 13.03.1977, bytom Júliusa Bottu 1133/3, 050
01 Revúca, ktoré vedené Okresným úradom Brezno, odborom katastrálnym na LV č. 2101 pre katastrálne územie
Valaská, obec Valaská, okres Brezno, a to:
byt č. 2 na 1 posch. vchod 17/A v bytovom dome OC 17 – so súp.č. 298 na parc. č. C KN 2131/3, podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 298 vo veľkosti 9351/106608
a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parc. č. C KN 2131/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1640 m2, parc.
č. C KN 2131/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 428 m2 vo veľkosti 9351/106608.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 12/2017 znalca Ing. Miroslava Dubeca,
Vrbová 24, 977 03 Brezno, ev. č. znalca 915069, znalecký posudok zo dňa 20.04.2017 na sumu 14 400,- €.
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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Najnižšie podanie:
14 400,- €
Minimálne prihodenie:
300,- €
Dražobná zábezpeka:
Výška: 720,- €
Výška ceny dosiahnutej vydražením:
14 400,- €
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., správca
12.06.2017

K013667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohuslav Markus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Plážou 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/9/2017 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/9/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marián Holúbek, správca konkurznej podstaty úpadcu: Bohuslav Markus, nar. 16.12.1956, Nad Plážou 6, 974
01 Banská Bystrica oznamuje, že do správcovského spisu, č.k. 2OdK/91/2017 S1253 je možné nahliadať v
kancelárii správcu: Ing. Marián Holúbek, správca, Cikkerova 5, 974 01 BanskáBystrica, a to v pracovných dňoch od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej
adrese alebo e-mailom na holubekm@gmail.com.
Ing. Marián Holúbek, správca

K013668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henrieta Vontorčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1546/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/80/2013- S 1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/80/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Sp. zn. 2K/80/2013 S 1432
Zvolen, 10.06.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh konečného rozvrhu výťažku

Mgr. Katarína Milanská – správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Henrieta Vontorčíková, , nar. 15.11.1977, bytom
Malohontská 1546/6, 979 01 Rimavská Sobota, so sídlom kancelárie správcu Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen,
v súlade s ustanovením § 96 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladá
konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, zistených nezabezpečených
veriteľov pohľadávok podľa konečného zoznamu :

Veriteľ/zastúpený

Uznaná pohľadávka vo výške

Por. číslo

1/Bl

BL Telecom debt, s.r.o.
so sídlom 811 08 Bratislava
Šoltésovej 14
IČO: 45 535 108
v zast. :
SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o.,
so sídlom 811 08 Bratislava, Šoltésovej 14
IČO: 36 862 711

2/Eo

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
so sídlom Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
IČO 35 724 803
v zast. TOMÁŚ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom
Bratislava , Pajštúnska 5

3/Po

Pohotovosť, s.r.o.
so sídlom Pribinova 25 811 09 Bratislava
IČO 35807 598

4/Sl

5/Soc.p.

6/Sr-DU

7/Vb

9. 890,82

1.555,40

7.583,16

Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom
814 99 Bratislava Cintorínska 21
IČO 35 776 005

1.992,61

Sociálna poisťovňa
- ústredie
so sídlom 813 63 Bratislava
UL. 29.augusta
IČO 30 807 484
Pracovisko.
974 26 Banská Bystrica
Kapitulská 27

3.622,19

Slovenská republika- DU BB
so sídlom Banská Bystrica
ul. Nová 13
v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom 814 99 Bratislava Cintorínska 21
IČO 35 776 005

2.539,52

VB LEASING,spol.s r.o.
Bratislava
Košická 49
IČO 31 378 528

1.906,29

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom
Bratislava, Mamatejova 17
IČO 35 937 874

Deň vydania: 16.06.2017

2.505,21

Celková uznaná suma pohľadávok v mene euro

31.595,2

Správca konkurznej podstaty podaním zo dňa 31.03.2017, zaslal do redakcie Obchodného vestníka SR oznámenie
o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zapísaných v konečnom zozname pohľadávok, podľa ust. § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ktoré bolo publikované vo vydaní
č.67/2017 zo dňa 05.04.2017.

Podľa ust. § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca podľa
zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 od uplynutia lehoty na podanie
námietok pripravil návrh konečného rozvrhu.

Nezabezpečení veritelia pohľadávok sú v zmysle ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v spojení s obsahom
ustanovení §§ 98 a 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oprávnení nahliadať
do úplného znenia návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, ktorí tvorí súčasť správcovského spisu,
v kancelárii správcu na adrese: Francisicho 1044/6, 960 01 Zvolen, v úradných hodinách: pon.- pia., v čase od
08:00- 14:00 hod., súčasne sú oprávnení uplatniť proti návrhu rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty písomné
odôvodnené námietky a to prostredníctvom veriteľského výboru.

Správca konkurznej podstaty týmto súčasne určuje veriteľskému výboru na schválenie konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty lehotu 20 dní, ktorá začína plynúť po zverejnení návrhu konečného rozvrhu výťažku v
Obchodnom vestníku, alebo aby v rovnakej lehote podal proti nemu odôvodnené námietky, inak správca požiada o
schválenie súd. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá
veriteľovi. Náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.

1.1 Vyhlásenie konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením zo dňa 07.01.2014 č.k. : 2K 80/2013- 113, zverejneným dňa 13.01.2014 v
OV SR 7/2014 v právnej veci návrhu navrhovateľa- dlžníka: Henriety Vontorčíkovej, nar. 12.08.1978, bytom 979 01
Rimavská Sobota, Malohontská 1546/6, rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovil do funkcie
správcu dlžníka Mgr. Katarínu Milanskú so sídlom kancelárie správcu Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen. Úpadca
Henrieta Vontorčíková bola v čase podania návrhu zamestnaná, nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.2 Popieranie a prihlasovanie pohľadávok

Na základe v konkurze uplatnených pohľadávok správca zostavil konečný zoznam pohľadávok, na všetky
prihlásené pohľadávky sa prihliada:

Uznaná pohľadávka vo výške

Veriteľ/zastúpený
Por. číslo

1/Bl

2/Eo

3/Po

4/Sl

Uspokojenie v %
BL Telecom debt, s.r.o.
so sídlom 811 08 Bratislava
Šoltésovej 14
IČO: 45 535 108
v zast. :
SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o.,
so sídlom 811 08 Bratislava, Šoltésovej 14
IČO: 36 862 711

9. 890,82
31,33

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
so sídlom Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
IČO 35 724 803
v zast. TOMÁŚ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom
Bratislava , Pajštúnska 5

1.555,40

4,92
7.583,16

Pohotovosť, s.r.o.
so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO 35807 598

24

Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom
814 99 Bratislava Cintorínska 21
IČO 35 776 005

1.992,61
6,3

5/Soc.p.

6/Sr-DU

7/Vb

8/Vš

Sociálna poisťovňa
- ústredie
so sídlom 813 63 Bratislava
UL. 29.augusta
IČO 30 807 484
Pracovisko.
974 26 Banská Bystrica
Kapitulská 27

3.622,19

11,46

Slovenská republika- DU BB
so sídlom Banská Bystrica
ul. Nová 13
v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom 814 99 Bratislava Cintorínska 21
IČO 35 776 005

2.539,52
8,03

VB LEASING,spol.s r.o.
Bratislava
Košická 49
IČO 31 378 528

1.906,29
6,03

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom
Bratislava, Mamatejova 17
IČO 35 937 874

2.505,21
7,93
31.595,2

Celková uznaná suma pohľadávok v mene euro
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1.3 Súpis podstaty

V priebehu konkurzu správca v súlade s ustanoveniami §§ 67, 73 zákona č. 7/2005 Z.z. zostavil súpis majetku
úpadcu, ktorého súčasťou bol majetok patriaci do všeobecnej podstaty.

V priebehu trvania konkurzu správca doplnil súpis majetku o ďalší majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67
ods. 1 písm. b) v spojení s obsahom § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o nasledovné súpisové zložky majetku v
štruktúre :

Všeobecná podstata - súpisové zložky majetku
Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo
položky
majetku

súpis.

Stav
veci

Popis hnuteľnej veci
Peňažné prostriedky
bankovom ústave

1

na

účte

hnuteľnej Výlučné
úpadcu

v

vlastníctvo

1/1

Súpisová
majetku
v€
1.660,00

Deň zápisu: 22.12.2014
Deň zaradenia: 04.12.2014
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
číslo
položky
majetku

Výlučné vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota majetku
v€

súpis.

2

Popis hnuteľnej veci

Obdobie

Príjem zo zamestnania

1.1.2014
14.11.2014

– 261, 36

Deň zápisu: 15.11.2014
Deň zaradenia: 15.11.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

3

Príjem zo zamestnania

14.11.201411.2014

26.

1403,16

Deň zápisu: 27. 11.2014
Deň zaradenia: 27. 11.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

4

Príjem zo zamestnania

27.
11.
12.12.2014

2014- 368, 19

Deň zápisu: 13.12.2014
Deň zaradenia:13. 12.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
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Sporný zápis:
Príjem zo zamestnania

5

13.12.2014 – 14.01.2015

346, 49

Deň zápisu: 15.1.2015
Deň zaradenia: 15.1.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
Príjem zo zamestnania

6

15. 1.2015- 13.2.2015

351, 37

Deň zápisu: 14.2.2015
Deň zaradenia: 14.2.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
Príjem zo zamestnania

7

14.2.2015 – 14.5.2015

1.038, 60

Deň zápisu: 15.5.2015
Deň zaradenia: 15.5.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

8

Príjem zo zamestnania

15.5.2015- 12.06.2015 .

331,90

Deň zápisu: 13.06.2015
Deň zaradenia:13.06.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

9

Príjem zo zamestnania

13.06.2015- 14.07.2015

326,50

Deň zápisu: 15.07.2015
Deň zaradenia:15.07.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
Výlučné vlastníctvo úpadcu
číslo
súpis.
Súpisová hodnota majetku
položky
Popis hnuteľnej veci Obdobie
v€
majetku
10

Príjem
zamestnania

zo

2296,02 – č.s.p.8(chybne pripočítaná mzda: za máj 2015 vo výške 331,90)
7.-12.2015 t.j. 1964,12

Deň zápisu: 31.12.2015
Deň zaradenia: 31.12.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
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11
Príjem zo zamestnania 01.-4.2016 1160,25
Oprava : Deň zápisu: 30.5.2016
Oprava : Deň zaradenia: 15.5.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:
Príjem
zamestnania

12

zo

1017,74-č.s.p. 11(chybne pripočítaná mzda : za máj 2016 vo výške 303,49), t.j.
05.-06.2016 714,25

Oprava : Deň zápisu: 15.7.2016
Oprava : Deň zaradenia:15.7.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

13

Príjem zo zamestnania

07.-11.2016

1358,71

Deň zápisu: 19.12.2016
Deň zaradenia:19.12.2016
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

14

12.2016

Príjem zo zamestnania

290,65

Deň zápisu: 19.01.2017
Deň zaradenia:19.01.2017
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

1.4 Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

V priebehu trvania konkurzu správca podľa ust. § 53 zákona č. 7/2005 Z.z. vykonal vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov zaniknutého vyhlásením konkurzu a v súlade s obsahom právoplatného rozhodnutia
Okresného súdu Rimavská Sobota- Uznesenie č.k. - 6C/230/2015-63 z 27.09.2016.

Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu

1.5 Schôdza veriteľov

Podaním vrámci zákonnej lehoty správca zvolal prvú konkurznú schôdzu veriteľov, konanú dňa 17.04.2014 v
kancelárii správcu na adrese J. Kozačeka 146/13, 960 01 Zvolen, na ktorej bol zvolený veriteľský výbor, a následne
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kancelárii správcu na adrese J. Kozačeka 146/13, 960 01 Zvolen, na ktorej bol zvolený veriteľský výbor, a následne
prostredníctvom 1.schôdze veriteľského výboru- predseda veriteľského výboru : Sociálna poisťovňa so sídlom
Bratislava, 29. augusta 8-10.

1.6 Speňaženie konkurznej podstaty

Správca v súlade s obsahom ustanovení § 91 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. previedol všetok majetok podliehajúci
konkurzu na peňažné prostriedky v eurách za účelom získania čo najvyššie výťažku.

Súpisová položka – Príjem zo zamestnania podľa ust. § 72 ods. 2 ZKR
Súpisová hodnota majetku/ €
Dátum úhrady
Suma úhrady/€
DDMMRR
14.11.14
7.11.14

261,36
254,64

FR SR

07.11.14
26.11.14
12.12.14
14.01.15
13.02.15
13.03.15
14.04.15
14.05.15

238,09
1403,16
368,19
346,49
351,37
319,32
363,02
356,3
331,90

FR SR
Prevod depozitných peňažných prostriedkov

12.06.15
14.07.15
Aug.2015
Sept.2015
Okt.2015
Nov.2015
Dec.2015
Jan.2016
Feb.2016
Mar.2016
Apr.MájJún Júl August Sept. Okt. Nov. Dec.2016
Jan. 2017
Spolu príjem:

976,04

326,50
342,78
326,6
328,55
343,67
354,67
267,85
269,55
270,76
316,45
303,49
357,91
356,34
369,48
358,41
355,04
0
275,78
290,65

4012,53

856,76

275,78
8 512,43 €

Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty ku dňu zostavenia konečného rozvrhu
výťažku je v sume vo výške 11 021,58 vyjadrenej v mene euro.
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2.1 Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty

Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku je v
sume vo výške 11 021,58 vyjadrenej v mene euro.

2.2 Pohľadávky proti podstate

V priebehu konkurzu boli u správcu uplatnené pohľadávky proti podstate podľa § 87 zákona č. 7/2005 Z.z., ktoré
správca uspokojil súlade so zákonnými zásadami ako náhradu nevyhnutných výdavkov správcu spojených z
vedením konkurzného konania, pohľadávky na daniach, náklady speňaženia všeobecnej podstaty, rozvrhu a
odmena správcu, a ostatné pohľadávky proti podstate označené zákonom, v nasledovnej štruktúre :

P.č.
1-24

Dátum
DDMMRR

vzniku

15.12.14-15.06.17

Spolu náklady:

Právny dôvod vzniku
Admin.a telekom.náklady(kancelárske
internet vrátane)
287,52 €

Suma
úhrady/ €

Predložený doklad
potreby, fa.Vont_1/2014-6/2017adm,
Mgr.Katarína Milanská

veriteľ:

Poplatky za vedenie účtu :

Por. čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dátum platby DDMMRR
01.11.14
12/14
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
31.03.16
30.04.16
31.05.16
30.06.16
31.07.16
31.08.16

Výška poplatku/ €
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2,18
2,18
2,18
3,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
3,22
2,18
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
Spolu poplatky
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30.09.16
31.10.16
30.11.16
31.12.16
31.01.17
28.02.17
31.03.17
30.04.17
31.05.17
30.06.17
31.07.17

Deň vydania: 16.06.2017

2,18
2,18
2
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
84,73

Osobné výdavky správcu :

Por. čís.
1
2
3

Dátum vzniku pohľadávky DDMMRR
27.10.2014
Dát.vzniku pohľadávky
21.9.2015
Dát.vzniku pohľadávky
06.06.17
Dát.vzniku pohľadávky

Spolu :

Číslo účtu

Cestovné DU R. Sobota
Cestovné OS B. Bystrica, vyzn.právoplatnosti

Suma úhrady/ €
47
11,5
11,70

Cestovné OS B. Bystrica
70,20 €

P.č.
1

Právny dôvod vzniku

Právny dôvod vzniku
Náklady konkurzu- pohľadávky proti podstate

Pohľadávky proti podstate- uhradené

Suma úhrady/ €
442,45
(287,52+84,73+70,2) 442,45

Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty získaný za účelom uspokojenia veriteľov ku
dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku je v sume vo výške 11 021,58, vyjadrené v mene euro :

P.č.

1

2

3

Suma
úhrady/ €

Právny dôvod vzniku

Príjem zo zamestnania
8512,43
Príjem zo zamestnania- depozit
1403,16
Celkový príjem v konkurznom
12 068,32
FR
SRpreplatok
dane
492,73
konaní
Majetok úpadcu- finančné prostriedky v mene
1660
euro
Pohľadávky proti podstate- uhradené
(287,52+84,73+70,2) 442,45
23,00
Náklady konkurzu- pohľadávky Náklady ukončenia konkurzu- súdny poplatok
proti podstate
Odmena správcu ( 5 % zo sumy výťažku , § 17 (12 068,32-442,45) výťažok - 11 625,87, 1046,74
ods. 3 vyhl. 665/2005 Z.z.)
t.j. 5 % - 581,29
Suma určená veriteľom na
konečný rozvrh
11 021,58
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2.3 Výpočet sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

1. Výška speňaženia všeobecnej podstaty:
12 068,32 €

2. Krytie pohľadávok proti podstate:
442,45 €

3. Zostatok - po odpočítaní sumy pohľadávok proti podstate:
11 625,87 €

4. Súdny poplatok vo výške 0,2 % zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu:
23,00 €

5. Zostatok:
11 602,87 €

6. Odmena správcu:
581,29 €

7. Zostatok na výplatu nezabezpečeným veriteľom : 11 021,58 €

2.4 Rozsah uspokojenia vyjadrený v mene euro :

Veriteľ/zastúpený
Por. číslo

1/Bl

BL Telecom debt, s.r.o.
so sídlom 811 08 Bratislava
Šoltésovej 14
IČO: 45 535 108
v zast. :
SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o.,
so sídlom 811 08 Bratislava, Šoltésovej 14
IČO: 36 862 711

Uznaná pohľadávka vo výške

Uspokojenie v %

9. 890,82

31,33

Uspokojenie v Eur

3.452,88

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
so sídlom Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
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851 02 Bratislava
IČO 35 724 803
v zast. TOMÁŚ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom
Bratislava , Pajštúnska 5

2/Eo

Pohotovosť, s.r.o.
so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO 35807 598

3/Po

Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom
814 99 Bratislava Cintorínska 21
IČO 35 776 005

4/Sl

5/Soc.p.

6/Sr-DU

Sociálna poisťovňa
- ústredie
so sídlom 813 63 Bratislava
UL. 29.augusta
IČO 30 807 484
Pracovisko.
974 26 Banská Bystrica
Kapitulská 27
Slovenská republika- DU BB
so sídlom Banská Bystrica
ul. Nová 13
v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
so sídlom 814 99 Bratislava Cintorínska 21
IČO 35 776 005

7/Vb

VB LEASING,spol.s r.o.
Bratislava
Košická 49
IČO 31 378 528

8/Vš

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
so sídlom
Bratislava, Mamatejova 17
IČO 35 937 874

Celková uznaná suma pohľadávok v mene euro

1.555,40

7.583,16

Deň vydania: 16.06.2017
4,92

542,23

24

2.645,04

6,3

694,32

11,46

1.263,01

8,03

884,98

6,03

664,56

7,93

873,96

100

11.021,58

1.992,61

3.622,19

2.539,52

1.906,29

2.505,21

31.595,2

1. Výška sumy speňaženej všeobecnej podstaty určená na konečný rozvrh výťažku je tvorená súčtom súm
poukazovaných zrážok z príjmu úpadcu daňového preplatku a peňažných prostriedkov v mene euro na účte
úpadcu..

2. Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate priradených k speňaženej všeobecnej podstate tvorí prílohu č. 1
tohto rozvrhu.

3.
Zostatok po odpočítaní pohľadávok proti podstate je rozdielom sumy získanej speňažením všeobecnej podstaty
a sumy potrebnej na krytie pohľadávok priradených k tejto všeobecnej podstate.

4.
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Súdny poplatok zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu v súlade so zákonom č. 71/1992 Z.z. o súdnych
poplatkoch v platnom znení - 0,2 % zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu po odpočítaní pohľadávok
proti podstate t.j. zo sumy 11 625,87 €.

5.
Zostatok po odpočítaní súdneho poplatku je rozdiel výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty zníženého o
priradené pohľadávky proti podstate a súdneho poplatku v súlade so zákonom č. 71/1992 Z.z. o súdnych
poplatkoch v platnom znení.

6. Odmena správcu z výťažku je v súlade s §13 ods.1, ods. 2 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 stanovená zo sumy výťažku speňaženia všeobecnej podstaty znížená o sumu priradených
pohľadávok proti podstate. Výška odmeny je stanovená v súlade s § 17 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. 5%.

K013669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Ďuráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 2608/44A, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K 73/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Položka súpisu

druh

hodnota

podstata

9

finančná hotovosť

zrážky zo mzdy 5/2017

115,39 €

všeobecná

Vo Zvolene 13.06.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K013670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Dagmar Briešková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 49, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2 K 37/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 37/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac máj 2017 vo
výške 99,82 €.
Vo Zvolene 13.6.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K013671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ranč u Mariána, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 906 048
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 92/2016 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 92/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alena Gregorová, správca Ranč u Mariána, s.r.o., so sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo, IČO:
44 906 048, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN:

SK17 1100 0000 0029 1786 0108

variabilný symbol:

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

výška kaucie:

350 EUR

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

K013672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Dlhoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 17, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 259 171
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK 27/2017 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK 27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK 27/2017 zo dňa 05.06.2017 bol vyhlásený konkurz na
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

135

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK 27/2017 zo dňa 05.06.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Branislav Dlhoš, nar. 21.05.1968, trvale bytom Mlynská 17, 974 09 Banská Bystrica; obchodné
meno Branislav Dlhoš, trvale bytom Mlynská 17, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 34 259 171 a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov s použitím
§ 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 21 ods. 1 a nasl.
vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do
správcovského spisu 4OdK 27/2017 - S610 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch
v pondelok až piatok v čase od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
tel., fax: 047/48 31 059
Vo Veľkom Krtíši dňa 13.06.2017
JUDr. Jozef Veselý, správca

K013673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dálik Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
THK 1285/18, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/14/2017 S1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/14/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku :

Nehnuteľný majetok :

obec : Bobot
kat.úz. Bobot
parcela č. 167/8
kultúra : orná pôda
výmera 33 m2
podiel : 1/36 -ina
LV č. 752
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obec :Bobot
kat.úz. Bobot
parcela č. 172/8
kultúra : orná pôda
výmera 270 m2
podiel : 1/72-ina
LV č. 757

obec : Svinná
kat.úz. Svinná
parcela č. 167/2
kultúra : orná pôda
výmera 179 m2
podiel : 1/36-ina
LV č. 1600

obec : Svinná
kat.úz. Svinná
parcela č. 167/6
kultúra : orná pôda
výmera 47 m2
podiel : 1/36-ina
LV č. 1600

obec : Svinná
kat.úz. Svinná
parcela č. 172/2
kultúra : orná pôda
výmera 468 m2
podiel : 1/72-ina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV č. 1607

obec : Svinná
kat.úz. Svinná
parcela č. 172/6
kultúra : orná pôda
výmera 102 m2
podiel : 1/72-ina
LV č. 1607

obec : Svinná
kat.úz. Svinná
parcela č. 198/12
kultúra : orná pôda
výmera 12 584 m2
podiel : 1/144-ina
LV č. 1636

obec : Svinná
kat.úz. Svinná
parcela č. 2038
kultúra : orná pôda
výmera 958 m2
podiel : 1/1-ina
LV č. 2987

Celková súpisová hodnota za nehnuteľný majetok: 1 500,00 EUR

hnuteľný majetok: peňažné prostriedky
zrážka zo mzdy: 3259,08 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková súpisová hodnota majetku 4 759,08 EUR

K013674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BASALT - GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 315 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/88/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/88/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu : BASALT - GROUP, s.r.o. "v konkurze",
Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 48 315 958 v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
udeleného dňa 11.04.2017 vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu - cenných papierov ( speňažovaných ako jeden celok).
Druh : cenný papier
popis

ISIN

počet ks

Akcia kmeňová na meno

LP0000001519

315

por .č.
111-140
246-445
679-763

emitent
SLOVAKIA INVEST, a.s.,
Odeská 3, 821 06 Bratislava,
IČO: 35793911

Súpisová hodnota (v Eur)
10 456 084,20

Majetok úpadcu bol zapísaný do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
32/2016 zo dňa 17.02.2016. Úpadca nie je platcom DPH.
Podmienky II. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica v zalepenej
obálke s označením „BASALT GROUP, s.r.o. - ponukové konanie“ do dňa 28.06.2017. Na obálky predložené alebo
doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch resp. aktuálne identifikačné údaje
pri fyzických osobách (fotokópiu platného občianskeho preukazu), návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu, resp.
štatutárneho orgánu. K písomnej ponuke je potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra nie starší ako 30 dní použiteľný na právne účely. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie
otvorené nebude správca prihliadať.
3. Finančná zábezpeka je stanovená na sumu 20.000,00 Eur a je splatná do 26.06.2017 na konkurzný účet úpadcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., IBAN SK37 0200 0000 0035 6220 6454 s poznámkou : " PK zábezpeka"
4. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku. V prípade viacerých takýchto ponúk od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho ponuku s najvyššou kúpnou cenou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca do 5 dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk.
6. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške 50%
súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania.
7. Správca uzatvorí Zmluvu o predaji s víťazom ponukového konania do 7 dní po vyhodnotení ponukového kola.
Kúpna zmluva nadobúda účinnosť pripísaním peňažných prostriedkov v sume celej kúpnej ceny na účet správcu. Až
po úplnej úhrade kúpnej ceny správca umožní prevziať speňažený majetok. Vlastníctvo k predmetu speňaženia
prejde na kupujúceho až po úplnej úhrade kúpnej ceny a správca nie je povinný speňažovaný majetok pred jeho
zaplatením vydať.
8. V prípade ak víťaz ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej v bode 7 a ani po výzve
správcu ani v náhradnej lehote do 3 dní tento nedostatok neodstráni alebo po uzavretí kúpnej zmluvy nezaplatí v
plnej výške kúpnu cenu, víťazom ponukového konania sa stane ďalší záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového
konania a ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti sa
uplynutím posledného dňa lehoty splatnosti stáva uzavretá kúpna zmluva neplatnou a neúčinnou.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 13.06.2017

K013675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BVD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 3501/71, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 785 361
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:

BVD s.r.o., Partizánska cesta 3501/74, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 785 361

spisová značka: 2R/3/2017
miesto konania: Arcade Hotel, Námestie SNP č.5, 974 01 Banská Bystrica
dátum konania: 13.06.2017
začiatok schôdze: 11:50 hod.

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

1. dlžník Bohumil Paták - konateľ
2. reštrukturalizačný správca:Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.,v zast. LEGES
Recoveryk.s.komplementár
3. členovia veriteľského výboru:

a. Zwijsen Sebastian, Hronsecká cesta 210/74, 976 31 Hronsek, veriteľ č. 41
b. Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, veriteľ č. 7
c. Stanislav Branko, Lišov 57, 962 71 Lišov, veriteľ č. 33

Program 1. zasadnutia veriteľského výboru:

1.

Voľba predsedu veriteľského výboru,

2.
Rozhodovanie o žiadosti
reštrukturalizačného plánu
3.

predkladateľa

plánu

na

predĺženie

lehoty

na

predloženie

Záver.

Na úvod predsedajúci správca konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na konanie prvého zasadnutia
veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho konaním bezprostredne
po skončení schôdze veriteľov.

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

Prikročilo sa k voľbe predsedu veriteľského výboru.

A/ Predsedajúci správca navrhol za predsedu veriteľského výboru veriteľa s najvyšším počtom hlasov:

ZwijsenSebastian veriteľ č. 41

Veriteľ súhlasil so zvolením za predsedu veriteľského výboru.

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za: 3 hlasov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.

UZNESENIE č. 1:

„Veriteľský výbor zvolil veriteľa č. 41 ZwijsenSebastianza svojho predsedu.“

2. Rozhodovanie o žiadosti predkladateľa plánu na predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu

Prítomný dlžník požiadal členov veriteľského výboru v súlade s § 143 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZoKR), o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného
plánu o 60 dní. Žiadosť bola zdôvodnená tým, že k času uplynutia zákonnej lehoty na predloženie plánu (90 dní od
povolenia reštrukturalizácie) nebude možné vykonať všetky opatrenia prijaté po začatí reštrukturalizácie na
optimalizáciu výkonnosti spoločnosti, nakoľko ich efekt chcú správca a dlžník sledovať a následne v
reštrukturalizačnom pláne zohľadniť.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu:

Za: 3 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Za návrh hlasovali všetci traja členovia výboru. Návrh bol schválený.
Veriteľský výbor väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru prijal nasledovné:

UZNESENIE č. 2:
„Veriteľský výbor schvaľuje predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu o 60
dní.“

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

V závere správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.

Zápisnica skončená o 12:00 hod.

V Banskej Bystrici, dňa 13.06.2017

_________________________________

_________________________________

predseda veriteľského výboru

reštrukturalizačný správca

ZwijsenSebastian

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
V zast.
LEGES Recoveryk.s.

Prílohy:
-

Poverenie správcu zo dňa 09.06.2017

K013676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Škopcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 182, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2017 S 1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Adriana Škopcová, nar. 07.12.1992, trvale bytom
Prestavlky 182, 996 01 Prestavlky, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť do spisu je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prestavlky 182, 996 01 Prestavlky, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť do spisu je
možné v kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných hodinách od
9,00 hod do 15,00 hod.

Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K013677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Škopcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 182, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2017 S 1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2017
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 úpadcu Adriana Škopcová, nar.
07.12.1992, trvale bytom Prestavlky 182, 996 01 Prestavlky (ďalej len „úpadca“), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/25/2017 zo dňa 05.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste of
the Adriana Škopcová, born on nar. 07.12.1992, residence at Prestavlky 182, 996 01 Prestavlky (hereinafter
only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
4OdK/25/2017 dated 05.06.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.06.2017. Dňom
10.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 09.06.2017. Bankruptcy was declared on
10.06.2017.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01 Banská
Bystrica, 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 Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12,
974 01 Banská Bystrica, 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 Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, 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).
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5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of
the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional
creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5
BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive 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).
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12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce
the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to 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).
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19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. 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 Banskej Bystrici dňa 13.06.2017
In Banská Bystrica, on 13/06/ 2017
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt

K013678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca: úpadcu VAMIS GROUP s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen, IČO: 44 609 582 zvoláva 1.
schôdzu konkurzných veriteľov na deň 27.07.2017 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v zasadacej miestnosti
penzióna Q na adrese Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen.
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR
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4. Voľba členov veriteľského výboru
5. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov sa začína o 9:50 hod. 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.
SKP, k.s., správca úpadcu VAMIS GROUP s.r.o.

K013679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Mindoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 711/19, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K 72/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K 72/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu Andrea Mindoková, nar. 7.6.1979, Partizánska 711/19, Poprad, na základe záväzného pokynu
zástupcu nezabezpečených veriteľov z 29.5.2017 vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie súpisovej položky č.
8 všeobecnej podstaty - 15 ks akcií spoločnosti Inžiniersko - ekologické stavby a.s. Poprad v likvidácii, Okružná 18,
Poprad, IČO : 31 651 399, v súpisovej hodnote 33,193919 €/akcia, t.j. 497,91 €. Predmetom predaja je súbor 15 ks
akcií bez možnosti odkúpenia nižšieho počtu akcií. Kúpna cena musí byť uhradená pred podpisom kúpnej zmluvy.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní od zverejnenia ponuky v obchodnom vestníku. Záujemca je povinný podať
ponuku na kúpu písomne, v zalepenej obálke s označením "1K 72/2015 - konkurz, neotvárať". V ponuke uvedie
záujemca predmet kúpy a kúpnu cenu a pripojí k nej fotokópiu občianskeho preukazu pri FO a výpis z OR u
právnickej osoby. Správca vykoná vyhodnotenie do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Kupujúcim sa
stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenu.

K013680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Odehnal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michaliková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2015 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Odehnal, nar. 19.4.1972, trvale bytom Poprad, v zmysle § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
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Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto 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 odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada. V zmysle § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť
zaradená do zoznamu v inom rozsahu ako v rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v sídle správcu, po
predchádzajúcom dohovore termínu so správcom: č.t. 0903021980, e-mail: michalikovaolga@gmail.com.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K013681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vilková Adela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1978
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

1. Peňažná pohľadávka
Popis veci: Zrážka zo mzdy za obdobie 05/2017 poukázaná od spoločnosti Daniela Polomčáková – Jedáleň
PALMA v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 13,62 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 12.06.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
Ing. Vojtech Švantner
komplementár
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K013682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Pačajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 296/13, 058 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/10/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/10/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou správca dlžníka: Viera PAČAJOVÁ, nar.: 09.11.1963, bytom: Májová 296/13, 058 19 Vikartovce, (ďalej len
„Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/10/2017,
týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 915 905 760, alebo elektronicky na
e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Lenka Ivanová, zástupca kancelárie

K013683
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

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

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Finančná hotovosť úpadcu
70,00 €
70,00 €
13.06.2017

V Poprade, 13.06.2017
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
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

151

Obchodný vestník 115/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 16.06.2017

správca

K013684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Pačajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 296/13, 058 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/10/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/10/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 05.06.2017, č.k. 3OdK/10/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
12.06.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Viera PAČAJOVÁ, nar.: 09.11.1963, bytom: Májová 296/13, 058 19
Vikartovce, (ďalej len „dlžník“) Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.06.2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie slobody
98, 093 01 Vranov nad Topľou , Slovenská republika k číslu konania 3OdK/10/2017. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa
prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného
odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Lenka Ivanová, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District
court Prešov from 05th of June 2017, file No. 3OdK/10/2017 published in Commercial Journal on 12th of June
2017, the bankruptcy was declared on the estate of debtor Viera PAČAJOVÁ, date of birth.: 09.11.1963, res.:
Májová 296/13, 058 19 Vikartovce, Slovak republic, (hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court
Prešov became valid on 13th of June 2017. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) the creditors of the debtor have to lodge
their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, Námestie slobody 89, 093
01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 3OdK/10/2017. Registrations that will not be delivered on time
will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not exercise the voting rights. Trustee is obliged to
published writing receivable into the list of receivable into the Commercial Journal with a mandatory information
such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of application of receivable to the trustee office has the
same effects to the limitation and to the extinction of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
The creditor must fulfill in the application of his claim the 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 bankrupt's general estate, total amount of claim and application has to be signed. The total amount of
claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial
Journal
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Commercial
Registration form, which was delivered to trustee cannot be correct or amend.

Journal

Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security
right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the bankruptcy only if
the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered application of the
receivable to the trustee office.
Receivable against another person as the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case of
they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy only in
the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This creditor may
exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this creditor from
secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
JUDr. Lenka Ivanová

K013685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stilla 64, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 86, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/7/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahlaidnúť do správcovského spisu
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou správca dlžníka: Zlatica KURUCOVÁ, nar.: 02.10.1971, bytom: Jána Stilla 64, 059 86, Nová Lesná, (ďalej len
„Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/7/2017,
týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 915 905 760, alebo elektronicky na
e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Lenka Ivanová, zástupca kancelárie
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K013686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stilla 64, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 86, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/7/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/7/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 05.06.2017, č.k. 3OdK/7/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
12.06.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok Zlatica KURUCOVÁ, nar.: 02.10.1971, bytom: Jána Stilla 64, 059 86
Nová Lesná, (ďalej len „dlžník“) Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa
13.06.2017. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie slobody
98, 093 01 Vranov nad Topľou , Slovenská republika k číslu konania 3OdK/7/2017. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Prihláška musí obsahovať základné náležitosti. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa
prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného
odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Lenka Ivanová, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the resolution of the District
court Prešov from 05th of June 2017, file No. 3OdK/7/2017 published in Commercial Journal on 12th of June 2017,
the bankruptcy was declared on the estate of debtor Zlatica KURUCOVÁ, date of birth.: 02.10.1971, res.: Jána
Stilla 64, 059 86 Nová Lesná, Slovak republic, (hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court
Prešov became valid on 13th of June 2017. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) the creditors of the debtor have to lodge
their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, Námestie slobody 89, 093
01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 3OdK/7/2017. Registrations that will not be delivered on time
will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not exercise the voting rights. Trustee is obliged to
published writing receivable into the list of receivable into the Commercial Journal with a mandatory information
such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of application of receivable to the trustee office has the
same effects to the limitation and to the extinction of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
The creditor must fulfill in the application of his claim the 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 bankrupt's general estate, total amount of claim and application has to be signed. The total amount of
claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. In case the creditor does not have a
seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial
Journal
Registration form, which was delivered to trustee cannot be correct or amend.
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Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security
right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the bankruptcy only if
the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered application of the
receivable to the trustee office.
Receivable against another person as the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case of
they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy only in
the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This creditor may
exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this creditor from
secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
JUDr. Lenka Ivanová

K013687
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:

12.06.2017

Prítomní:
Členovia veriteľského výboru:
·
·
·

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
RAVEN a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
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Program schôdze veriteľského výboru:
1. Otvorenie.
2. Súhlas s predajom majetku úpadcu.
3. Záver.
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 STROJCHEM, a.s., sídlo: Štúrova 101, 059 21 Svit, a to sumu 1 050 000,EUR. Vzhľadom k tomu, že uvedený návrh podlieha súhlasu veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru dal
o tomto návrhu hlasovať.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru s právom
hlasovať v spojení s ust. § 38 ods. 3 ZKR.
V zmysle uvedeného veriteľský výbor hlasoval o udelení súhlasu s predajom majetku úpadcu, ktorý bol
ponúkaný v rámci ponukového konania, zverejneného dňa 19.04.2017 v Obchodnom vestníku č. 75/2017
(časť podniku úpadcu) a to spoločnosti STROJCHEM, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 459
852 za kúpnu cenu 1 050 000,- EUR.
Členovia veriteľského výboru zaslali hlasovacie lístky e-mailom a doručili ich aj poštou predsedovi veriteľského
výboru.
Na základe doručených hlasovacích lístkov bolo vyhodnotené hlasovanie o udelení súhlasu s predajom majetku
úpadcu nasledovne:
Hlasovanie

Veriteľ

ZA

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

PROTI

1
1
2

1
1

Spolu hlasov
1
1
1
3

V zmysle uvedeného veriteľských výbor nadpolovičnou väčšinou všetkých členov veriteľského výboru prijal
nasledovné
uznesenie:
Veriteľský výbor súhlasí s tým, aby sa majetok úpadcu ponúkaný v rámci ponukového konania,
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Veriteľský výbor súhlasí s tým, aby sa majetok úpadcu ponúkaný v rámci ponukového konania,
zverejneného dňa 19.04.2017 v Obchodnom vestníku č. 75/2017 (časť podniku úpadcu) predal spoločnosti
STROJCHEM, a.s., so sídlom Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 36 459 852 za kúpnu cenu 1 050 000,- EUR.

3. Záver
Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.

Vo Svite, dňa 12.06.2017

_______________________________
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

K013688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stilla 64, 059 86 Nová Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/7/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/7/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako správca dlžníka: Zlatica
KURUCOVÁ, nar.: 02.10.1971, bytom: Jána Stilla 64, 059 86, Nová Lesná, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/7/2017, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
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vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/7/2017, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty,
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený v VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 372017
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Zlatica KURUCOVA, kaucia popretia pohladavky 3OdK/7/2017
Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.06.2017
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
JUDr. Lenka Ivanová, zástupca kancelárie

K013689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Pačajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 296/13, 058 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1963
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/10/2017 S 1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/10/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako správca dlžníka: Viera
PAČAJOVÁ, nar.: 09.11.1963, bytom: Májová 296/13, 058 19 Vikartovce v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 3OdK/10/2017, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty,
v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený v VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 3102017
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Viera PACAJOVA, kaucia popretia pohladavky 3OdK/10/2017
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Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.06.2017
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
JUDr. Lenka Ivanová, zástupca kancelárie

K013690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Šproch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1961
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
I. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU ROZVRHU VÝŤAŽKU

I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.02.2016, sp. zn. 1K/5/2016 bol na majetok dlžníka Alexander
Šproch, nar. 25.04.1961, bytom Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a do
funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO:
44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).

Podľa § 94 ZKR: „Zabezpečená pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa v zistenom rozsahu uspokojí z výťažku
speňaženia majetku tvoriaceho oddelené podstatu zabezpečeného veriteľa, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti oddelenej podstate. Ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom
rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.“

Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe
rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške. “

Podľa § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli
alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie
poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer
zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

Podľa § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.“
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Podľa ustanovenia § 96 ods. 5 ZKR: „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na
schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca
bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné
predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného
odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.

Podľa § 97 ods. 1 ZKR: „Rozvrh z oddelenej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení
majetku oddelenej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca
uschová.“

Podľa § 49 Vyhláška č. 665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení č. 536/2008 Z. z., 235/2010 Z. z.): „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť.
Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú
dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“

I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 05.03.2016 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1K/5/2016 v OV č. 44/2016, vyhlásený
na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359.

Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 06. júna 2016 o 10.15 hod. v sídle správcu na adrese Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen.

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil, že všeobecnú podstatu tvorí zložený nespotrebovaný preddavok,
finančná hotovosť a že úpadca je zamestnaný, čiže v prospech konkurzného konania sa vykonávali zrážky zo mzdy.
Správca vyhotovil v zákonom stanovenej lehote súpis majetku podstát, ktorý pravidelne aktualizoval. Súpis majetku
podstát úpadcu predstavuje:

Iné majetkové hodnoty:

Popis

Súpisová hodnota v €

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

663,88 €

Finančná hotovosť Úpadcu

1 236,12 €

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

Meno a
dlžníka

priezvisko/

názov

Dlžník - ulica, čísloDlžník - mesto Dlžník - PSČDlžník - IČO Suma v € Právny dôvod vzniku

Bardejov

085 01

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

Bardejov

085 01

KAMAX, k.s.

Priemyselná 3752

KAMAX, k.s.

36 516 112
36 516 112
36 516 112
36 516 112
36 516 112
36 516 112
36 516 112
36 516 112

260,13 €
272,13 €
279,09 €
180,06 €
374,82 €

zrážka zo mzdy za apríl 2016
zrážka zo mzdy za máj 2016
zrážka zo mzdy za jún 2016
zrážka zo mzdy za júl 2016
zrážka zo mzdy za august 2016

zrážka zo mzdy za september
301,83 € 2016
413,88 €
331,74 €

zrážka zo mzdy za október 2016
zrážka zo mzdy za november 2016

Súpis všeobecnej podstaty tak tvoria peňažné pohľadávky v celkovej sume 2 413,68 EUR a iné majetkové hodnoty
v sume 1 900 EUR čo predstavuje spolu 4 313,68 EUR.

Správca podaním zo dňa 28.11.2016 požiadal konkurzný súd ako príslušný orgán vykonávajúci funkciu zástupcu
veriteľov o vydanie usmernenia/záväzného pokynu, ako v konaní postupovať vo vzťahu k vykonávaniu zrážok zo
mzdy, t.j. do kedy má správca vykonávať zrážky zo mzdy úpadcu, kedy zo strany správcu bolo navrhnuté
vykonávanie zrážok zo mzdy s poslednou zrážkou za mesiac november 2016.

Konkurzný súd následne uznesením zo dňa 08.12.2016 uložil správcovi záväzný pokyn, a to tak, že
poslednou zrážkou zo mzdy úpadcu bude mzda za mesiac november 2016.

II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

A. VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA

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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Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu, spôsob ich
speňaženia, dôvod výberu tohto spôsobu speňaženia a označenie nadobúdateľa speňaženého majetku:

Tab. č. 1: Všeobecná podstata. - príjmy zo speňaženia:

Opis súpisovej zložky

Výťažok zo speňaženia
danú súpisovú zložku

na

Spôsob speňaženia

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
663,90 €
a výdavkov predbežného správcu

Zabezpečenie finančných
prostriedkov

Finančná hotovosť Úpadcu

Zabezpečenie finančných
prostriedkov

zrážka zo mzdy za apríl 2016

zrážka zo mzdy za máj 2016

zrážka zo mzdy za jún 2016

zrážka zo mzdy za júl 2016

zrážka zo mzdy za august 2016

zrážka zo mzdy za september 2016

zrážka zo mzdy za október 2016

zrážka zo mzdy za november 2016
SPOLU

1 236,16 €

260,14 €

272,14 €

279,10 €

180,07 €

374,83 €

301,84 €

413,89 €

331,75 €

Dôvod
výberu
tohto
spôsobu speňaženia

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

Vymoženie pohľadávky

záväzný pokyn

4 313,82 €

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 4 313,68 EUR, kedy po pripočítaní úrokov
z peňažných prostriedkov evidovaných na účte poskytnutých bankovou inštitúciou (0,14 EUR) predstavuje
konečná suma výťažku 4 313,82 EUR.

B. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

Podľa § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku tvoriacich
všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne
podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu Úpadcu
sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria všeobecnú
podstatu Úpadcu. Pre lepšiu prehľadnosť veriteľa o priebehu konkurzu uvádzame prehľad pohľadávok proti
všeobecnej podstate v členení podľa typológie (právneho dôvodu) jednotlivých pohľadávok a času ich vzniku a
uspokojenia:

Tab. č. 2: Pohľadávky proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 5 ZKR) - prehľad:
Právny dôvod
Bankový poplatok
konkurzného účtu

Veriteľ
za

vedenie Slovenská
sporiteľňa, a.s.

Poplatky za súčinnosti bánk

Banky SR

Odmena správcu KP do konania
SKP, k.s.
prvej schôdze veriteľov
Poštovné

SKP, k.s.

Cestovné náhrady

SKP, k.s.

Poplatok za konkurzné konanie

SKP, k.s.

Odmena
správcu
speňaženie majetku

KP

za

SKP, k.s.

Celkom
EUR

v Čas vzniku
Priradenie
k
Čas a rozsah uspokojenia
(rok)
príslušnej podstate
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávky
53,10 EUR 2016
všeobecná podstata
uspokojené v plnom rozsahu
197,94
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávky
2016
všeobecná podstata
EUR
uspokojené v plnom rozsahu
796,66
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávky
2016
všeobecná podstata
EUR
uspokojené v plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávky
37,86 EUR 2016
všeobecná podstata
uspokojené v plnom rozsahu
503,02
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávky
2016
všeobecná podstata
EUR
uspokojené v plnom rozsahu
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávka
8,00 EUR 2016
všeobecná podstata
uspokojené v plnom rozsahu
167,62
priebežne podľa doby vzniku, pohľadávky
2016
všeobecná podstata
EUR
uspokojené v plnom rozsahu

Budúce pohľadávky proti podstate -

20,00 EUR 2017

Spolu
pohľadávky
podstate

1
784,20
EUR

proti

-

všeobecná podstata

Správca postupom podľa § 87 ods. 4 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku Úpadcu tvoriacim všeobecnú
podstatu Úpadcu pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty. Podrobný
prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho konkurzu s
priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate (§ 96 ods. 2 ZKR) tvorí prílohu č. 1 tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 1.784,20 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 32/2017 zo dňa 15.02.2017. V lehote 30
dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku SR, poradie
pohľadávok proti podstate nenamietal žiadny z veriteľov.

1. K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Prešov vo výške 663,88 €,
nakoľko je správca platiteľom DPH, celková odmena správcu za činnosť do prvej schôdze veriteľov tak bude
predstavovať sumu 663,88 EUR + 20% DPH = 796,66 EUR s DPH.

Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:

Podľa § 13 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“)platí:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len "odmena z výťažku"). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.”

Podľa § 17 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.”

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.”

S poukazom na vyššie citované ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:

pri odmene za speňaženie iných peňažných pohľadávok iných vypočítal odmenu ako 5% zo
základu (§ 17 ods. 2 vyhlášky),
-

pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (peňažná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (peňažná
hotovosť ku dňu vyhlásenia konkurzu pohľadávka z účtu a zostatok na vkladnej knižke) vypočítal odmenu
ako 1% zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky) pokiaľ bol výťažok dosiahnutý po konaní prvej schôdze veriteľov,

Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu bol platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje o túto daň.
V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty vo výške 167,62€. Presný
výpočet pre každú súpisovú zložku je uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu rozvrhu.

1. K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) platí:
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa
vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.”

Podľa § 7 ods. 11 ZoSP platí:
„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (4 313,82 € = 4 313 €)
násobenú koeficientom 0,2% = 8,00 EUR.

C. SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE ZISTENÝCH NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

4 313,82 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

1.784,20 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2 529,62 EUR

D. NÁVRH ROZVRHU

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov vykonávajúci funkciu zástupcu veriteľov v zmysle 98 ods. 1 ZKR v právnej veci úpadcu
Alexander Šproch, nar. 25.04.1961, bytom Ťačevská 602/6, 085 01 Bardejov vedenej na Okresnom súde Prešov
pod sp. zn. 1K/5/2016 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 03.04.2017

r o z h o d o l:

Okresný súd Prešov vykonávajúci funkciu zástupcu veriteľov v zmysle § 107 ods. 2 ZKR v spojitosti s § 39 ods. 1
ZKR s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 03.04.2017 podľa
návrhu správcu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty

4 313,82 EUR

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate

1.784,20 EUR

Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

2 529,62 EUR

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

Zistená suma pohľadávok Podiel na celkovej sume v konkurze Suma určená na
veriteľov
zistených pohľadávok
veriteľov dlžníka

Veriteľ
Československá
banka, a.s.

obchodná

Slovenská konsolidačná, a.s.
SPOLU

2 825,60 EUR

83,88 %

2 121,92 EUR

542,91 EUR

16,12 %

407,70 EUR

3 368,51 EUR

100,00%

2 529,62 EUR

uspokojenie

Správca žiada Okresný súd Prešov aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku schválil alebo aby
v rovnakej lehote uplatnil voči nemu odôvodnené námietky.

Podľa ustanovenia § 101 ods.1 ZKR:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví
pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel správca
zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie
dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí
jednotlivým členom veriteľského výboru.“

SKP, k.s. správca úpadcu Alexander Šproch
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K013691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vavrinec Franko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 154/126, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/11/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/11/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujem, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie označenej konkurznej veci možno nahliadnuť v
kancelárii správkyne na adrese: Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Za účelom dohodnutia konkrétneho termínu je potrebné sa na nahliadnutie do spisu vopred objednať, a to buď
telefonicky na č.: 0907129893 alebo zaslaním e-mailovej požiadavky na: bereznaninova@e-pravneskuzby.sk
Prešov, dňa 13.06.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K013692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vavrinec Franko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 154/126, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/11/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/11/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady ES č. 1346/2000, ako správkyňa úpadcu – Vavrinec Franko, nar. 18.07.1986, bytom
Dlhá 154/126, 094 13 Dlhé Klčovo, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), týmto oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č.k. 1OdK/11/2017-26 zo dňa 05.06.2017, IČS: 8117214209, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 111/2017 zo dňa 12.06.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správkyni na adresu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovenská republika, k sp. zn. 1OdK/11/2017. Ak veriteľ doručí
správkyni prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí radne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti,
inak sa na ňu neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ
voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní
v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
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Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje ani nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak
sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na
zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Vzor tlačiva prihlášky je dostupný na: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Prešov, 13.06.2017 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

Notification to foreign creditors
In accordance with the Regulation of the European Council No. 1346/2000 as the bankruptcy trustee of Mr. Vavrinec
Franko, born 18.07.1986, address: Dlhá 154/126, 094 13 Dlhé Klčovo, Slovak republic (hereinafer „bankrupt“), I am
obliged to inform you that with the Decision of the District court in Prešov No. 1OdK/11/2017 issued on 05th of June
2017 published in the Commercial Journal No. 111/2017 on 12th of June 2017, bankruptcy was declared on
bankrupt´s estate. According to Act No. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuralization, the creditors of the
bankrupt have to file their claims within the period of 45 days beginning from the day of declaration of bankruptcy
procedure, in one deed delivered to the Okresný súd Prešov (District court in Prešov), Grešova 3, 080 42 Prešov,
Slovenská republika (Slovak republic) to the No.: 1OdK/11/2017 and one deed delivered to bankruptcy trustee on
the address: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa (bankruptcy trustee), Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská
republika (Slovak republic). The claim has to be filed on the registration form which has to be filled in properly.
Registration form not delivered in the legally prescribed time, shall be considered as valid claim, but such creditors
can not exercise their voting and other rights attachment to the claims. Creditors with secured claims shall in time
and properly claim their securities within the basic 45 days period since declaration of bankruptcy, otherwise
securities lapse. Proper secured claim shall be filed in registration form delivered in one deed to bankrupcy trustee,
otherwise securities lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of the certain
future condition or creditors who have a claim against another person other than the bankrupt, on the condition that
the bankrupt´s estate is object of the security of the claim, file their claim equally. The claim has to be filed on the
registration form which has to be filled in properly, otherwise these claims shall not be considered as claims in
bankruptcy and registration form shall be ignored. The creditor must fill in the registration form of his claim
information as follows: his name, surname, address of his domicile or his seat of the creditor and of the bankrupt,
the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from bankruptcy´s genereal estate, total amount of
claim and signature of creditor on regisration form. Creditors with secured claims shall fill in the registration form with
information about secured amount, kind and order of their security right, object to which the security right is tied and
legal cause of it. Each secured claim must be filed separately. Creditors whose claims are dependent on fulfillment
of certain conditions file their claims equally with stating the condition on which a claim is dependent, in registration
form. The total amount of claim shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interest. The
claim has to be filed in euros. If the claim is filed in another currency, amount of the claim shall be determined by
bankruptcy truste according to the reference Exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the
European Central bank or National Bank of Slovakia. If the claim is filed in the currency which reference Exchange
rate is not stated or announced by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the amount of claim shall
be determined by bankruptcy truste in accordance with Professional dilligence. Documents proving information
provided in the registration form shall be attachment to it. In the case a nonfinancial claim is filed, an expert opinion
stating the value of such a claim shall be attachment to registration form, otherwise these claims shall not be
considered valid and such registration form shall be ignored. A creditor who has duty to draw up accounts shall
provide a statement that the claim filed with the bankruptcy trustee is accounted in creditors´ accountancy, the
scope in which the claim is accounted or reasons why the claim is not accounted at all. In the case a creditor does
not have a domicile, seat or an address of a branch office in the Slovak republic, he has to appoint a representative
with address or seat in the Slovak republic, otherwie delivery to such a creditor shall be executed only via publishng
in the Commercial Journal. Registration form once delivered to bankruptcy truste or district court shall not be
corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors whose seat of office and residence is unknown
from the documents provided by the bankrupt.
The sample of the Registration form is available on: www.justice.gov.sk, in the part: Practical information, file
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The sample of the Registration form is available on: www.justice.gov.sk, in the part: Practical information, file
samples and forms.

Prešov, 13.06.2017

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Bankruptcy trustee

K013693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czajová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/6/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/6/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu (ďalej len „Úpadca“):
Nataša Czajová, nar. 24.08.1963, bytom Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, č.k.: 1OdK/6/2017 zo dňa 25.05.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Prešov, No. 1OdK/6/2017 dated 25th of May 2016 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Nataša Czajová, nar. 24.08.1963, Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov.

Toto Uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.06.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published on 1th of June 2017.
The bankruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov, Grešova 3,
080 42 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania: 1OdK/6/2017 a v jednom rovnopise správcovi na adresu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Prihláška sa
podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa 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 prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo 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
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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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA”)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov),
Grešova 3, 080 42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 1OdK/6/2017 and in one original to the bankruptcy
trustee to the address: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovak
Republic. The lodgement of claim is submitted by designated registration form. The lodgement 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 lodgement 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 type, ranking, the legal cause of security and information about the object to
which the security is tied and amount to which the claim is secured. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed
to the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case
a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím
lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or lodgment
of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement period elapses. The trustee or the court do
not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of
claim.

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

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the Europen Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K013694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czajová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1963
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/6/2017 S1400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/6/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu: Nataša Czajová, nar. 24.08.1963, bytom Matice Slovenskej 2, 080 01 Prešov, vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 1OdK/6/2017, týmto JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400 oznamuje,
že nahliadať do správcovského spisu: 1OdK/6/2017/S1400 je možné v pracovných dňoch v úradných hodinách od
9.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. na adrese kancelárie správcu: ul. Lipová 1, 066 01
Humenné.

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca

K013695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Zuštjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 598, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/14/2016 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážka zo mzdy za máj 2017 vo výške: 1.107,29 €.
V Košiciach, dňa 13.06.2017
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. - správca

K013696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 214 833
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/33/2014 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/33/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V právnej veci úpadcu SKYSIDE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 36 214 833, na
majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30K/33/2014-111, zo dňa
2.2.2015 v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že dňa 9.5.2017 bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška dvoch nezabezpečených
pohľadávok veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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Vyššie uvedený veriteľ si uplatnil pohľadávky v celkovej výške: 2 894,57 EUR.
Správca podstaty týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení boli dňa 9.6.2017 dve prihlásené pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 zapísané do zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, 9.6.2017
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K013697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačindová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26K/27/2015 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/27/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

SCHVÁLENÝ KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU v zmysle § 101 ZKR v konkurznej veci vedenej na Okresnom
súde Košice I. pod sp. zn. 26K/27/2015 úpadcu: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, trvale bytom: Pri
železničnej stanici 1, 040 17 Košice

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26K/27/2015 zo dňa 20.07.2015 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 142/2015 zo dňa 27.07.2015 pod číslom zverejnenia: K016679 som bol ustanovený do funkcie správcu
úpadcu: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, trvale bytom: Pri železničnej stanici 1, 040 17 Košice.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 183/2015 zo dňa 24.09.2015, č. zverejnenia: K020880
a doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 38/2017 zo dňa 23.02.2017, č. zverejnenia:
K004149.
Súpisová zložka majetku zapísaná v súpise všeobecnej podstaty pod por. č.: 1 predstavuje peňažnú hotovosť
v celkovej výške 1.300,00 EUR.
Súpisová zložka majetku zapísaná v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č.: 5 predstavuje
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu – súpisová hodnota majetku:
410,49 EUR.
Súpisové zložky majetku zapísané v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č.: 2 – 4, 6 - 17 predstavujú
zrážky zo mzdy úpadcu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR v celkovej súpisovej hodnote: 2.110,00 EUR.
Správca zostavil tento konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 101 ods. 1
ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Pred zostavením rozvrhu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh
zostavuje; v zozname správca uviedol poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti všeobecnej
podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh zo
všeobecnej podstaty správca oznámil veriteľom zverejnením v Obchodnom vestníku č. 66/2017 zo dňa 21.03.2017,
č. zverejnenia: K006265.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca predložil v zmysle § 101 ods. 1 ZKR tento návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na
schválenie príslušnému orgánu, teda zástupcovi veriteľov: ZFP akadémia, a.s., Námestie mieru 4, 908 51 Holíč,
IČO: 36 847 372, právne zast.: CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., so sídlom Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO:
36 857 416 a určil mu lehotu 15 dní na jeho schválenie od doručenia.
Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov bol zverejnený v OV č. 87/2017 zo dňa 09.05.2017, č.
zverejnenia: K010138.
Príslušný orgán, teda zástupca veriteľov: ZFP akadémia, a.s., Námestie mieru 4, 908 51 Holíč, IČO: 36 847 372,
právne zast.: CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., so sídlom Rumanova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 857 416 schválil
konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov bez námietok.

II. ROZVRHOVÁ ČASŤ
Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty: 3.820,49 EUR
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 993,79 EUR
Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 2.826,70 EUR
Návrh uspokojenia
Prihlásená
pohľadávka

Por.
VERITEĽ
č.

Zistená
nezabezpečená
nezabezpečená
v EUR
pohľadávka
v EUR

%

Suma
uspokojenie
v EUR

na

%
uspoko-jenia

1.

CETELEM
SLOVENSKO
a.s.,
756,72 €
Panenská 7, 812 36 Bratislava 1

756,72 €

4,35 123,21 EUR

16,28

2.

mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava 4479,05 €
1

4479,05 €

25,80 729,21 EUR

16,28

3.

Poštová banka, a.s., Dvořákovo
5226,08 €
nábrežie 4, 811 02 Bratislava 1

5226,08 €

30,10 850,82 EUR

16,28

4.

ZFP akadémia, a.s., Námestie mieru
754,63 €
4, 908 51 Holíč

754,63 €

4,35 122,88 EUR

16,28

5.

Intrum
Justitia
Slovakia
s.r.o.,
6145,96 €
Karadžičova 8, 821 08 Bratislava

6145,96 €

35,40 1000,58 EUR

16,28

17.362,44 €

100

16,28 %

SPOLU

17.362,44 €

2.826,70 EUR

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:
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Poplatky za vedenie účtu v ČSOB, a.s., Hotové
pobočka Michalovce
správcu
Hotové
Poštovné
správcu

Suma
/EUR/:
výdavky 118,02
EUR
výdavky 31,05
EUR

Cestovné

Hotové
správcu

výdavky 100,00
EUR

Cestovné náhrady

Kopírovanie, papier, toner

Hotové
správcu

výdavky 35,00
EUR

Hotové výdavky správcu

Druh výdavku:

Veriteľ:

Súdny poplatok 0,2 % z rozvrhu výťažku Okresný súd Košice
7,64 EUR
všeobecnej podstaty
I.
JUDr.
Gabriel 38,20
Odmena správcu z výťažku
Šoltés, správca
EUR
JUDr.
Gabriel 663.88
Paušálna odmena správcu
Šoltés, správca
EUR
993,79
/EUR/

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

Súdny poplatok z rozvrhu výťažku všeobecnej
podstaty
Odmena správcu z výťažku – v zmysle § 20 ods. 1,
2, 4 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Paušálna odmena správcu - v zmysle
§ 12 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.

JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K013698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 18, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/3/2017S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/3/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Andrej
Bodnár, nar. 08.12.1992, bytom Havanská 18, 040 13 Košice (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31OdK/3/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie
Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.06.2017. Dňom 08.06.2017 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 Andrej Bodnár, born 8th of December 1992, adress: Havanská 18, 040 13 Košice (hereinafter only
,,the Bankrupt“), my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No. 31OdK/3/2017
bankruptcy was declared on the Bankruptcy estate. This resolution of the District Court Košice I was published on
7th of June 2017. Bankruptcy is declared on 8th of June 2017.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Matúš Čepček,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Košice I, Tichá 21, 041 51 Košice, Slovenská republika, sp.zn.: 31OdK/3/2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of
the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Matúš Čepček,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, the Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also
to the Okresný súd Košice I (District Court Košice I), Tichá 21, 041 51 Košice, the Slovak Republic, to the proc. no.
31OdK/3/2017.

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

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

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

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

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

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

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

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

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

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered
as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights
connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court
do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

JUDr. Matúš Čepček, správca Úpadcu /the bankruptcy trustee

K013699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Bodnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 18, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/3/2017S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/3/2017
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: Andrej Bodnár, nar. 08.12.1992, bytom Havanská 18,
040 13 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 31OdK/3/2017 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.
JUDr. Matúš Čepček
Správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1701
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