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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

K001074
Spisová značka: 8K/72/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973,
Považanova 2, 841 02 Bratislava, právne. zast.: SHM PARTNERS s.r.o., Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841
02 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001075
Spisová značka: 3K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Norbert Awni, nar. 06.10.1970,
Dopravná 29, 831 06 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Mgr. Petra Gábrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S1721,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,66 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZKR ).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001076
Spisová značka: 3K/26/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Awni, nar. 06.10.1970,
Dopravná 29, 831 06 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Petra Gábrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1721, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku úpadcu
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Mgr. Petra Gábrišová, Zelená 2, 811 01 Bratislava,
zn. správcu: S1721 záväzný pokyn speňažiť majetok úpadcu zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty: osobné
motorové vozidlo Renault Laguna, EČV: BL607LL, a ponukovým konaním za podmienok v zmysle žiadosti správcu
zo dňa 06.12.2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001077
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INTECO-AL s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04
Bratislava, IČO: 44 192 550, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: INTECO-AL s.r.o., Kopanice
3570/6, 821 04 Bratislava, IČO: 44 192 550
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: INTECO-AL s.r.o., Kopanice 3570/6, 821 04 Bratislava, IČO:
44 192 550, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001078
Spisová značka: 2K/45/2014
Okresný súd Banská Bystrica právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ján Dorotovič, nar. 17. 05.
1962, bytom 976 37 Hrochoť, Na Brezinku 519/39, správcom ktorého je JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., so sídlom
kancelárie Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
I
Súd z r u š u j e konkurz na majetok dlžníka - Ján Dorotovič, nar. 17. 05. 1962, bytom 976 37
Hrochoť, Na Brezinku 519/39 pre nedostatok majetku.
II
P r i z n á v a správcovi paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania 1. schôdze
veriteľov vo výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len z časti
uspokojená. /§ 102 ods. 4 ZKR/ Odvolanie je možné podať do 15 dní od jeho doručenia v štyroch vyhotoveniach na
tunajšom súde. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeru, v akom rozsahu sa toto
rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody), čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). /§ 363 C. s. p./.
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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tunajšom súde. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeru, v akom rozsahu sa toto
rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody), čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). /§ 363 C. s. p./.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001079
Spisová značka: 31K/59/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945
05 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945
05 Komárno, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Peter Erős, nar. 27.12.1989, bytom I. Madacha 6/36, 945 05 Komárno.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001080
Spisová značka: 27K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska
Blatnica č. 503, takto
rozhodol
I/ U s t a n o v u j e RESKON, k.s., so sídlom: Lučenec, Ulica Dr. Herza č. 12, IČO: 50440616, za predbežného
správcu dlžníkovi: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska Blatnica č. 503.
II/ Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia za
predbežného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ).
Okresný súd Nitra dňa 11.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001081
Spisová značka: 31K/55/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Lucia Stredanská, nar.
23.10.1982, bytom 29. augusta č. 26, 941 11 Palárikovo, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom
kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové
Zámky, S1525, odmenu predbežného správcu v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov správcu v
sume 28,27 eura.
II.P r i z n á v a správcovi JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, S1525,
paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
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II.P r i z n á v a správcovi JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, S1525,
paušálnu odmenu v sume 663,88 eura.
III.U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom
kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, S1525, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov spolu v sume
194,24 eura, ako aj časť priznanej paušálnej odmeny v sume 469,64 eura zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 101/2015 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd
Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.)
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001082
Spisová značka: 31K/57/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov
1004, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004,
takto
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi Kinga Karvanská, nar. 16.1.1982, bytom 941 37 Strekov 1004 predbežného správcu ADVO
INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Hollého 10, 949 01 Nitra, značka správcu: S1604.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 12.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001083
Spisová značka: 2K/66/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: : Pavol Tišák, nar. 06.02.1979, bytom
Sv. Anny 285/4, 065 03 Podolínec, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom kancelárie Konštantínova 6,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Stelu Wildeovú, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov dňa 12.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001084
Spisová značka: 2K/14/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., so sídlom Vajnorská
100/A, Bratislava 831 04, IČO: 36 432 105, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ján Fogaraš, nar.
23.4.1955, trvale bytom Žižkova 30/50, 082 04 Drienov, takto
rozhodol
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura zloženého navrhovateľom dňa 24.2.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 19/2015 (61/02-15).
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 12.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001085
Spisová značka: 1K/56/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ACHILLES, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková,
so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné o návrhu správcu na schválenie záväznej ponuky, takto
rozhodol
s ch v a ľ u j e záväznú ponuku záujemcu T and B, s.r.o., so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 36 445 045 na kúpu majetku úpadcu ACHILLES, s.r.o. v konkurze, so sídlom Herlianska 1019, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101 a to ako najvýhodnejšiu ponuku v rámci II. ponukového kola, ktoré bolo
vyhlásené zverejnením v Obchodnom vestníku č. 175/2016 dňa 12.09.2016.
Poučenie:

Okresný súd Prešov dňa 21.12.2016
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001086
Spisová značka: 2K/71/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Šidlovský, nar. 10.11.1964,
bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Pribinova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 2K/71/2015-340 zo dňa
16.12.2016 Vydáva
p r i p Ministerstvo
u s t i l spoločnosti
EOS
KSI Slovensko,
s.r.o.,
so sídlom
Pajštúnska
5, 851 02
Bratislava, IČO:
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníku
35 724 803 do konkurzného
konania
ako
veriteľa
úpadcu
Jozef
Šidlovský,
nar.
10.11.1964,
bytom
Hviezdoslavova
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
107/16, 065 44 Plaveč, namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynskí nivy
44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 2564 v celom rozsahu5 prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej výške 248,93 eura.
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bytom Hviezdoslavova 107/16, 065 44 Plaveč, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Pribinova 8, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003, o návrhu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, IČO: 35 724 803, na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. k 2K/71/2015-340 zo dňa
16.12.2016 p r i p u s t i l spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO:
35 724 803 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu Jozef Šidlovský, nar. 10.11.1964, bytom Hviezdoslavova
107/16, 065 44 Plaveč, namiesto pôvodného veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynskí nivy
44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 2564 v celom rozsahu prihlásených pohľadávok pôvodného veriteľa, vedených v
konečnom zozname pohľadávok pod por. č. 1 v celkovej výške 248,93 eura.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001087
Spisová značka: 1R/2/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: STEMP - M & G, s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO 31 679 030, správcom ktorého je Správcovská a poradenská, k.s., so
sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny č. 4 a o návrhu na
potvrdenie reštrukturalizačného plánu zo dňa 30.12.2016, takto
rozhodol
I. nahrádza súhlas skupiny č. 4 nezabezpečené pohľadávky verejnoprávnych veriteľov s reštrukturalizačným plánom
dlžníka STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO 31 679 030, o ktorom účastníci
reštrukturalizačného plánu hlasovali na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 30.12.2016.
II. potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058
01 Poprad, IČO 31 679 030, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na schvaľovacej schôdzi konanej
dňa 30.12.2016.
III. končí reštrukturalizáciu dlžníka STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,
IČO 31 679 030.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Prešov dňa 12.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001088
Spisová značka: 40K/5/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Marián Ševčík, nar. 01.10.1962,
trvale bytom 972 16 Poluvsie 39, v čase vyhlásenia konkurzu vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným
menom Ing. Marián Ševčík Súkromné potraviny s miestom podnikania 972 16 Poluvsie 39, IČO 17 824 249, ktorého
správcom je Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Ing. Kataríne Roderovej so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1369 sa
priznáva paušálna odmena vo výške 2 788,28 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 11.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, 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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K001089
Spisová značka: 40K/60/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Kocian, nar. 09.l06.1983, trvale bytom Milochov 327,
017 06 Považská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Ján Kocian, nar. 09.l06.1983, trvale
bytom Milochov 327,
017 06 Považská Bystrica takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Ján Kocian, nar. 09.l06.1983, trvale bytom Milochov 327, 017 06
Považská Bystrica.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 11.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001090
Spisová značka: 22K/1/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci začatého konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
STANOX, s. r. o. so sídlom Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín, IČO 47 246 430, o návrhu obchodnej spoločnosti
KAMEŇOLOMY, s. r. o. so sídlom Priemyselná č.5, 915 17 IČO 34 121 358, pr. zást. LG Legal, s. r. o., advokátska
kancelária, so sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO 47 255 692, na pristúpenie do konkurzného konania takto
rozhodol
I. Navrhovateľ - veriteľ obchodnú spoločnosť KAMEŇOLOMY, s. r. o. so sídlom Priemyselná č.5, 915 17 IČO 34 121
358 sa vyzýva, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu na pristúpenie do
konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 28.12.2016 k sp. zn. 22K/1/2016 nasledovne:
- v návrhu je potrebné uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka,
- v návrhu na pristúpenie do konkurzného konania je potrebné označiť pohľadávky navrhovateľa, ktoré sú 30 dní po
lehote splatnosti, a to právnym dôvodom, výškou, splatnosťou, prípadne zabezpečením,
- v návrhu na pristúpenie do konkurzného konania je potrebné označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po
lehote splatnosti (obchodným menom, sídlom/miestom podnikania a identifikačným číslom) a uviesť skutočnosti, z
ktorých vyplýva, že pohľadávka tohto veriteľa je 30 dní po lehote splatnosti.
II. Navrhovateľ - veriteľ obchodná spoločnosť KAMEŇOLOMY, s. r. o. so sídlom Priemyselná č.5, 915
17 IČO 34 121 358 sa poučuje, že v prípade včasného a úplného neodstránenia nedostatkov návrhu, súd návrh na
pristúpenie do konkurzného konania odmietne.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001091
Spisová značka: 40K/59/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978, trvale bytom Školská
47/1, 972 47 Oslany, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978, trvale
bytom Školská 47/1, 972 47 Oslany takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Marianna Liptajová, nar. 11.12.1978, trvale bytom Školská 47/1, 972 47
Oslany.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
Okresný súd Trenčín dňa 12.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001092
Spisová značka: 40K/64/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Gračko, nar. 01.03.1989, trvale bytom Pod hájom
1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Roman Gračko, nar.
01.03.1989, trvale bytom Pod hájom 1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Roman Gračko, nar. 01.03.1989, trvale bytom Pod hájom 1087/48, 018
41 Dubnica nad Váhom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku SR a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
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
Okresný súd Trenčín dňa 12.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001093
Spisová značka: 23K/18/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Čapucha, nar. 22.5.1980, 919
22 Majcichov 350, uznesením č.k. 23K/18/2014 zo dňa 7.12.2016 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K001094
Spisová značka: 36K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Silvia Munkácsy Beláková, narodená 18.12.1975, trvale
bytom 930 35 Michal na Ostrove 399, predbežným správcom ktorého je JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie
Hlavná 45, 931 01 Šamorín, o odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto

rozhodol

Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín,
odmenu vo výške 165,97 eur a úhradu preukázaných výdavkov vo výške 161,65 eur.
Učtáreň tunajšieho súdu je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi odmenu a úhradu preukázaných výdavkov
vo výške 327,62 eur z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg.
D19 86/2016, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 9.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001095
Spisová značka: 36K/8/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o., so sídlom
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č.: 11510/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9,
921 01 Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s
Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730, spoločnosť zapísaná v registri
Medzinárodných Obchodných Spoločností, Seychelská republika, právny zástupca JUDr. Jana Fabišíková, so sídlom
Mlynárska 15, 040 01 Košice, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s Complex,
Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730 namiesto pôvodného veriteľa: MISTA INVEST
s.r.o., so sídlom
Vítězné
náměstí
576/1,160
00 Praha
6, Dejvice,
Českáč.republika,
81 348,vestníku
v rozsahu
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
podľa zákona
200/2011 Z.IČ:
z. o037
Obchodnom
pohľadávok v celkovej avýške
2 992
667,04
eur. zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
o zmene
a doplnení
niektorých
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Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s Complex,
Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730 namiesto pôvodného veriteľa: MISTA INVEST
s.r.o., so sídlom Vítězné náměstí 576/1,160 00 Praha 6, Dejvice, Česká republika, IČ: 037 81 348, v rozsahu
pohľadávok v celkovej výške 2 992 667,04 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001096
Spisová značka: 36K/8/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o., so
sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 11510/T, správcom majetku ktorého je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie
Royova 9, 921 01 Piešťany, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village,
Juvan´s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730, spoločnosť zapísaná v
registri Medzinárodných Obchodných Spoločností, Seychelská republika, právny zástupca JUDr. Jana Fabišíková, so
sídlom Mlynárska 15, 040 01 Košice, na jeho vstup do konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Grandstream Ltd., so sídlom Suite 3, Global Village, Juvan´s Complex,
Mont Fleuri, Mahe, Seychelská republika, ID číslo spoločnosti 181730 namiesto pôvodného veriteľa: STAVECO stavebná, a.s, so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 229 334 v rozsahu pohľadávok v celkovej výške
2 447 189,78 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001097
Spisová značka: 36K/24/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917
01 Trnava, o odmene správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava, paušálnu
odmenu vo výške 796,66 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001098
Spisová značka: 36K/24/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ivan Majer, narodený 28.01.1989,
bytom 927 01 Šaľa, správcom majetku ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917
01 Trnava, uznesením č.k.: 36K24/2016 - 68 zo dňa 30.11.2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
07.12.2016, povolil vstup nového veriteľa FIT & HARMONY, s.r.o., so sídlom Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 48 046
221 namiesto pôvodného veriteľa: Ladislav Kelecsényi, nar. 15.03.1971, bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 506, v
rozsahu pohľadávok v celkovej výške 35 694,21 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2016.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K001099
Spisová značka: 36K/28/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00
Bratislava, IČO: 17 321 123, právne zastúpený: HMG LEGAL, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: György Csörgö, nar. 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05 Gabčíkovo,
právne zastúpený: JUDr. Gergely Pšenák, so sídlom Štefánikova tr.15, 949 01 Nitra takto
rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka György Csörgö, narodený 08.09.1981, Vrbový rad 914/3, 930 05
Gabčíkovo.
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. Kvetoslavu Živčákovú, so sídlom kancelárie Kováčska 23, 931 01
Šamorín.
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.
VydávaoMinisterstvo
spravodlivosti
Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
Poučenie veriteľov
prihlasovaní
pohľadávok:
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
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
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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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001100
Spisová značka: 36K/40/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: SES Energoprojekt, s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811
09 Bratislava, IČO: 35 701 951, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: QUATRO GROUP, s.r.o., so
sídlom Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, IČO: 36 694 355, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:19171/T, takto
rozhodol
I. Súd v r a c i a zložiteľovi SES Energoprojekt, s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 701 951
preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 116/2016 vo výške
1.659,70 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
SES Energoprojekt,
s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 701 951, preddavok na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 116/2016 vo výške 1.659,70 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.1.2017
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K001101
Spisová značka: 23K/8/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Stupavský, nar. 14.10.1967,
Holubyho 6, 921 01 Piešťany, správcom ktorého je B.F.B. správcovská v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50,
921 01 Piešťany, o žiadosti správcu o poukázanie nespotrebovaného preddavku na úhradu nákladov konkurzu, takto
rozhodol
Súd p o u k a z u j e správcovi B.F.B. správcovská v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1659,70 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd p o u k a z u j e správcovi B.F.B. správcovská v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1659,70 eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi nespotrebovanú časť preddavku
na úhradu nákladov konkurzu vo výške 1659,70 eur evidovaného pod pol. reg. D18 3/2016 a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001102
Spisová značka: 23K/33/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Vittek, nar. 9.12.1964,
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, správcom ktorého je Ing. Dagmar Macháčková, so sídlom kancelárie:
Jarmočná 3, Hlohovec, o odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Dagmar Macháčkovej, so sídlom kancelárie: Jarmočná 3, Hlohovec, paušálnu odmenu vo
výške 663,88 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001103
Spisová značka: 28K/2/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3,
3910 Zwettl, Rakúska republika, zast.: Sympatia Legal, s.r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24179/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: M-transfer, s.r.o., IČO 44905483, Hlavná 29, Trnava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001104
Spisová značka: 23K/43/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823, zast.:
Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný
súdvestník
Trnava12/2017
v právnej veci navrhovateľa
- veriteľa:
Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce
823, zast.:
Obchodný
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
18.01.2017
Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01
Galanta, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tejto výzvy písomne vyjadril k návrhu doručenému mu spolu s touto
výzvou a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť.
Súd v y z ý v a dlžníka, aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci
vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Súd dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju
platobnú schopnosť, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz.
Súd poučuje dlžníka o trestnoprávnych následkoch neplnenia si povinností v konkurze a to s poukazom na
ustanovenie § 239, § 240, § 242 a § 243 Trestného zákona.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K001105
Spisová značka: 23K/43/2016

PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 23K/43/2016
Vo veci
navrhovateľa-veriteľa:

Ján Gombos, nar. 18.06.1965
925 81 Diakovce 823

zast.:

Odborová organizácia PEDRASLO
Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta

zast.:

Advokátska kancelária JUDr. Peter Peružek, s.r.o.
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec

proti dlžníkovi:

PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o.
Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta
IČO: 36 237 540

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
nariaďuje sa pojednávanie na deň
22.02.2017 o
08:30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 242 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
bezdôvodne neustanovíte,
môžea doplnení
Vás súdniektorých
dať predviesť
môže
Vám
uložiť,sídle:
abywww.justice.gov.sk
ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
a o zmene
zákonovana
svojom
webovom
do výšky 820,-eur.
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Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,

Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta
IČO: 36 237 540
o vyhlásenievestník
konkurzu
na majetok dlžníka,
Obchodný
12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

nariaďuje sa pojednávanie na deň
22.02.2017 o
08:30 hod.
na OKRESNÝ SÚD TRNAVA, Hlavná č. 49 , v miestnosti č. dv.: 242 posch.: 1.poschodie,
Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 12.01.2017
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K001106
Spisová značka: 23K/43/2016
OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, ( 0338821511, fax: 033/88 21 191
elektronická adresa: podatelnaOSTT@justice.sk

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
23K/43/2016

Vybavuje/linka
OS Trnava/21200,517

Trnava
12.01.2017

VEC
Upovedomenie veriteľov o termíne pojednávania
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ján Gombos, nar. 18.6.1965, Diakovce 823,
zast.: Odborová organizácia PEDRASLO, Revolučná štvrť 957/17, 924 01 Galanta, zast.: JUDr. Peter Peružek, s.r.o.,
Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PEDRAZZOLI SLOVAKIA,
spol. s.r.o., IČO 36237540, Esterházyovcov 1407, 924 01 Galanta, upovedomuje veriteľov označených v návrhu:
-

JUDr. Peter Peružek, s.r.o., Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec
o termíne pojednávania, ktoré je nariadené na deň:

22.02.2017 o 08:30 hod. , č. d. 242 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
súde alebo orgáne. Rovnako
navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
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Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

22.02.2017 o 08:30 hod. , č. d. 242 , 1.poschodie, budova Okresného súdu Trnava.
Upovedomení
zúčastniť
sa pojednávania.
Obchodný vestník
12/2017 veritelia majú právo
Konkurzy
a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým
sa končí dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo
veci samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.
JUDr. Vincent Szabó
sudca
Za správnosť vyhotovenia:

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K001107
Spisová značka: 2K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania na majetok dlžníka: REDOST, s.r.o., so sídlom
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča, IČO: 43 941 443, právne zastúpený: JUDr. Peter Vachan, advokát so sídlom
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, na návrh navrhovateľov - veriteľov: 1/ NASSO, s.r.o., Nobelova 48, 831 02
Bratislava, IČO: 35 834 528, 2/ C-TV Břeclav, s.r.o., Jiráskova 1007/15, 690 02 Břeclav, Česká republika, IČO: 60
697 458, 3/ HUPRO-TRADE SE, Európska spoločnosť, Štrková 971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 47 373 067, právne
zastúpení: Plechlo & Partners s.r.o., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 50 340 697, v časti o návrhu veriteľa:
LADCE Betón, s.r.o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO: 31 333 389, právne zastúpený: JUDr.
Marián Karásek, advokát, M.R.Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 922 556, na pristúpenie do
konania, takto
rozhodol
Povoľuje pristúpenie obchodnej spoločnosti LADCE Betón, s.r.o. so sídlom Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava, IČO:
31 333 389, do konkurzného konania voči dlžníkovi REDOST, s.r.o., so sídlom Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča,
IČO: 43 941 443.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001108
Spisová značka: 6K/27/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Konaříková, nar. 17.10.1967, trvale bytom: Zárieč Keblov 61, 013 32 Svederník, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: Eva Konaříková, nar. 17.10.1967, trvale bytom: Zárieč - Keblov 61,
013 32 Svederník.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetokVydáva
patriaci
dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
konania o výkon rozhodnutia
alebo
exekučné
konania
sa na
prerušujú,
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
17 sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a
o zmene avestník
doplnení
niektorých zákonov, v znení
neskorších
predpisov/.
Obchodný
12/2017
Konkurzy
a reštrukturalizácie
Deň vydania: 18.01.2017
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
K001109
Spisová značka: 5K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977,
bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 663,88 EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 28.09.2016 a
dňa 26.10.2016, vedený pod položkou registra 138/2016, číslo účtovného dokladu: 59/9-16, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K001110
Spisová značka: 5K/16/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martina Lukačiková, nar. 13.11.1977,
bytom Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín, správcom ktorého je: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie:
Podzávoz 302, 022 01 Čadca, takto
rozhodol
Správca je povinný vždy do desiatich dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka
predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku podstát spolu s popisom jeho pripravovaného speňažovania a označenie zriadených bankových účtov a stav
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej
strane, sspravodlivosti
ktorou zamýšľa
uzatvoriť
zmluvu,
predmete
plnenia,
akým
bola zmluvná
Vydáva Ministerstvo
Slovenskej
republiky
podľa zákona
č. 200/2011
Z. z.spôsobe
o Obchodnom
vestníku
o zmene ajedoplnení
niektorých
na svojom webovom
sídle:zamýšľaným
www.justice.gov.sk
strana vybratá a výškeaodplaty,
povinný
doručiť zákonov
súdu najneskôr
14 dní pred
uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval
súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
18
fotokópiu, vrátane príloh.

predkladať súdu pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o
vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu. Správa musí
mimo iné skutočnosti obsahovať aj stav výšky pohľadávok proti podstate, aktuálny majetok zapísaný v súpise
majetku
podstát
spolu
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18.01.2017
na nich ku koncu kalendárneho štvrťroka. Fotokópie výpisov z účtov správy podstaty priloží správca k správe. Okrem
pravidelných správ je správca povinný súdu predložiť správu vždy v prípade, že má v úmysle uzatvoriť zmluvu o
odbornej pomoci s treťou osobou, najmä o právnej pomoci, o vedení účtovníctva, o archivácii dokladov úpadcu a
každej zmluvy, ktorej predmet plnenia má hodnotu vyššiu ako päťsto eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu oznámiť zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, zostavený podľa § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. a zároveň ho predložiť do 5 dní odo dňa zverejnenia oznamu o jeho zostavení v Obchodnom
vestníku spolu s uvedením celkového výťažku dosiahnutého v konkurze tak, aby bolo možné overiť správnosť
výpočtu výšky súdneho poplatku za konkurzné konanie a správnosť výpočtu odmeny správcu zo speňaženia.
Správca je povinný doručiť súdu návrh čiastočného a konečného rozvrhu výťažku, a to ešte pred jeho
predložením príslušnému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a
prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca je povinný v rámci výkonu svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a všetky ním vyhotovené
potvrdenia, zápisnice, správy a iné listiny vyhotovené v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. musia obsahovať zákonom
stanovené náležitosti, aby boli v prípade potreby preskúmateľné súdom.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je
prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla
bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd
napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom
súdu.

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K001111
Spisová značka: 3K/23/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: Ing. Ľubomír Bobek LAMI, s miestom podnikania
Brodzany 884/1, 038 53 Turany, IČO: 34 703 063, správkyňou ktorého je: JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom
kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina z funkcie správkyne
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K001112
Spisová značka: 3K/33/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu úpadcu: Daniel Budinský, nar. 7.5.1975, bytom Ľubochňa 274,
034 91, správcom ktorého je JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Radovana Birku, so sídlom kancelárie Plavisko 7, 034 01 Ružomberok z funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. V sťažnosti sa popri všeobecných
náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie,
proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; s prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K001113
Spisová značka: 2K/4/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVITEĽ MK, s.r.o., so sídlom Štrková
971/10E, 010 01 Žilina, IČO: 36 432 644, uznesením č.k. 2K/4/2013-326 zo dňa 23.11.2016 zrušil konkurz na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 16.12.2016.

Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K001114
Spisová značka: 2K/28/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TERMY ORAVICE, s.r.o., so sídlom M.
R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 547 321, uznesením č.k. 2K/28/2013-674 zo dňa 25.10.2016 povolil
vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005,
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa -Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 180,- eur vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 7/1,7/2,7/3.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 19.11.2016
Okresný súd Žilina dňa 12.1.2017
Mgr. Oľga Vidovencová, 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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K001115
Spisová značka: 1K/22/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 1K/22/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
navrhovateľa:
Advokátska kancelária Bugala - Ďurček, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO: 36
731 544
dlžníka:
KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., Jasenova 16, 010 07 Žilina,
IČO: 35 945 044
o návrh na vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 8. 3. 2017 o 9.00 hod.
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina v miestnosti č. dv.: 2 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
JUDr. Gabriela Bargelová
sudkyňa
V Žiline, dňa 11. 1. 2017
POUČENIE
Súd dlžníka ďalej poučuje, že pre doručenie predvolania na nariadený termín pojednávania sa
považuje za rozhodný dátum nasledujúci deň po zverejnení predvolania v Obchodnom vestníku podľa § 19 ods. 1
písm. a) bod 1 zákona č. 7/2005 Z.z., v spojení s § 199 ods. 4 a §199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z., a to bez ohľadu
na iné spôsoby jeho doručenia (napr. poštou).

Okresný súd Žilina dňa 11.1.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Gabriela Bargelová, Sudca
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K001116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1969
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves,
správca úpadcu Juraj Mikula, narodený: 08.02.1969, trvale bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 09.12.2016 do
kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, v celkovej prihlásenej sume vo výške 95,56 €. V súlade
s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená
pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K001117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Mirilovič ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Dukelských hrdinov 462/14, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1962
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/14/2016/ S 1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/14/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Zrážky z príjmu
por.č.

označenie

DÁTUM

SUMA

1

zrážka zo mzdy za 9/2016

14.10.2016

155,61 €

2

zrážka zo mzdy za 10/2016

14.11.2016

154,19 €

3

zrážka zo mzdy za 11/2016

13.12.2016

158,98 €

4

zrážka zo mzdy za 12/2016

13.01.2017

157,19 €

Iné majetkové hodnoty
por.č.

označenie

DÁTUM

SUMA

1

finančná hotovosť z titulu darovania

26.10.2016

300,00 €

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

K001118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mráz Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/46/2016 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/46/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1709, správca úpadcu Tomáš
Mráz, nar: 14.02.1975, bytom Horná Mičiná 211, 974 01 Horná Mičiná týmto zverejňuje doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Peňažná pohľadávka:
Celková
suma
Súpisová
pohľadávky
Mena Právny dôvod vzniku
hodnota
v EUR
v EUR
Mzda úpadcu za obdobie od 08/2016 – 10/2016 v rozsahu,
Mesto Banská Bystrica, so sídlom
v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
Československej armády 26, 974 01 193,- EUR
EUR
193,- EUR
exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa § 67 ods.
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
1 písm. b) ZKR
Mzda úpadcu za obdobie od 11/2016 v rozsahu, v akom
Mesto Banská Bystrica, so sídlom
môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
Československej armády 26, 974 01 129,88 EUR
EUR
129,88 EUR
podľa § 72 ods. 2 ZKR – majetok podľa § 67 ods. 1 písm. b)
Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
ZKR
Označenie dlžníka

Iná majetková hodnota:
Popis
Peňažná hotovosť úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu

Súpisová hodnota v €
1.750,- €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K001119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LUX Group, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 027
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/25/2011 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/25/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O VYHLÁSENÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE - PREDAJ POHĽADÁVKY
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Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu LUX Group, a.s., so sídlom Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, IČO: 35
815 027, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10. októbra 2012 (OV 200/2012 zo dňa 16.
októbra 2012), týmto na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 5. septembra 2013, vyhlasujem
verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ
I. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je ponuka najvyššej odmeny za postúpenie nasledovnej pohľadávky:
dlžník: Slovenská republika – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR)
suma: 1 552 007,40 €
právny dôvod vzniku: zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom, konanie vedené
na Okresnom súde Bratislava II, spis. zn. 17C/4/2009 a Okresnom súde Bratislava I, spis. zn. 10C/139/2013.
Pohľadávka bola zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod číslom 3, uverejnenom v obchodnom
vestníku čiastka OV 240/2012 dňa 12. decembra 2012 v ozname č. K016426.
II. Podmienky pre účasť v súťaži
Podmienky pre účasť v súťaži sa nestanovujú. Správca umožní každému prípadnému uchádzačovi oboznámiť sa s
dokladmi týkajúcimi sa pohľadávky, a to za náhradu vecných nákladov vo výške 66 €.
III. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie
súťaže, označenie záujemcu a navrhovaná odmena za postúpenie vyjadrená slovom. Minimálna odmena za
postúpenie sa nestanovuje. Prílohou ponuky musí byť pri záujemcovi fyzickej osobe – nepodnikateľovi úradne
osvedčená kópia preukazu totožnosti; pri záujemcovi fyzickej osobe – podnikateľovi výpis zo živnostenského
registra alebo iného registra preukazujúci oprávnenie podnikať a pri záujemcovi právnickej osobe výpis z
obchodného registra alebo iného registra preukazujúceho právnu subjektivitu. Listiny treba predkladať v origináli
alebo osvedčenej kópii, pričom nemôžu byť staršie ako tri mesiace.
IV. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „2K/25/2011 S1555 - konkurz na majetok úpadcu LUX group, a.s. - súťaž na postúpenie
pohľadávky – NEOTVÁRAŤ“. Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu osobne
alebo ako zásielku najneskôr do 10. februára 2017 do 15.00 hod. Doručené ponuky na adresu kancelárie správca
označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky
nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže
doručiť najviac jednu záväznú ponuku; ak doručí viac záväzných ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku
s najvyššou navrhovanou odmenou za postúpenie.
V. Vyhodnotenie súťaže
Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu odmenu za postúpenie. O
úspešnom uchádzačovi a jeho ponuke správca bezodkladne informuje veriteľský výbor, ktorý musí vysloviť s
postúpením súhlas. S úspešným uchádzačom je povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť zmluvu o postúpení
pohľadávok s dobou splatnosti odmeny za postúpenie nie dlhšou ako desať dní. Ak účastník ani po výzve správcu
neuzavrie zmluvu o postúpení pohľadávky, alebo v určenej lehote nezaplatí odmenu za postúpenie, správca
účastníka zo súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka,
alebo ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo ak veriteľský výbor neudelí súhlas s postúpením, vykoná sa
bezodkladne opakované kolo súťaže za obdobných podmienok. V súťaži sa môže vykonať prvé kolo a prípadné
dve ďalšie opakované kolá. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu a povereného zamestnanca.
Otvárania obálok sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen veriteľského výboru.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI. Skončenie súťaže
Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno
považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel zmluvu o postúpení pohľadávky alebo
nezaplatil odmenu za postúpenie, a to ani po opätovnom vyhodnotení, alebo ak došlo k zaplateniu odmeny za
postúpenie, alebo ak o zrušení rozhodol kedykoľvek do zaplatenia odmeny za postúpenie správca.
VII. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca môže odmietnuť všetky návrhy a vyhradiť si
zrušenie verejnej obchodnej súťaže, najmä v prípade neprimerane nízkej ponúkanej odplaty. Správca musí
zabezpečiť utajenie ponúkaného podania v doručovaných návrhoch, patrične publikovať oznámenie o konaní
súťaže, a to najmenej dvoma opakovanými oznámeniami v obchodnom vestníku, umožniť každému záujemcovi
nahliadnuť do listín súvisiacich s predávaným majetkom a o vyhodnotení súťaže spísať záznam, ktorý bezodkladne
doručí veriteľskému výboru. Správca môže ostatné podmienky súťaže podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola
sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.
VIII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Prievozská 4B, 821 09
Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kica@akmisik.sk Správca neposkytuje informácie o
počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných aj
neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.
Mgr. Michal Kiča, správca

K001120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/28/2016 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/28/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

- iný finančný majetok spolu v sume 238,00 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Imrulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2015 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3K/5/2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o túto novú súpisovú zložku:
Por. č. 15- Iná majetková hodnota (zrážky zo mzdy úpadcu za 10/2016); súpisová hodnota:60,35 eur.
Por. č. 16– Iná majetková hodnota (zrážky zo mzdy úpadcu za 11/2016); súpisová hodnota:47,39 eur.
V Liptovskom Mikuláši, dňa 11.1.2017
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K001122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Juraj Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lapáš 230, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.4.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/83/2015-S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/83/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2
ZKR za obdobie mesiacov
- november 2016 v sume 409,16 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sylvia Kelemenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gregorovej 3142/8, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/40/2016 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca úpadcu: Sylvia Kelemenová, nar. 13.04.1975, bytom Gregorovej 3142/8, 821
03 Bratislava, občan SR, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
Súpisová zložka majetku č. 7
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 12/2016; Zamestnávateľ: BANCHEM
s.r.o., IČO: 36 227 901, Rybný trh 332/9, Dunajská Streda; Právny dôvod: Pracovná zmluva zo dňa 11.12.2015;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s.r.o., IČO: 36 227 901, Rybný trh 332/9, Dunajská Streda; Právny dôvod: Pracovná zmluva zo dňa 11.12.2015;
Suma zapisovaného majetku: 73,36 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Deň
zapísania majetku do súpisu: 12.01.2017.
V Bratislave dňa 12.01.2017
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K001124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Zuzana Fritzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1105/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/39/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/39/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Veriteľ
P.č. IČO

Dátum
zapísania

názov

adresa

6 8 35792752

PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o.

Pribinova 25,
Bratislava

13.1.2017

6 9 35792753

PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o.

Pribinova 25,
Bratislava

13.1.2017

6 10 35792754

PROFI CREDIT
Slovakia, s.r.o.

Pribinova 25,
Bratislava

13.1.2017

Pohľadávka
Právny dôvod pohľ.

istina

1
Zmluva o revolv. úvere
234,83
č. 8500119245
€
1
Zmluva o revolv. úvere
234,83
č. 8500119246
€
1
Zmluva o revolv. úvere
893,48
č. 8500133575
€

úrok

úrok z
omešk.

popl. z
omešk.

náklady z
spolu
upl.
1
234,83
€
1
234,83
€
1
893,48
€

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K001125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agáta Buričová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trsťany 37, 044 45 Trsťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/25/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/25/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice, ako správca úpadcu Agáta Buričová, nar.
30.12.1972, Trsťany 37, 044 45 Trsťany, podľa § 96 ods. 2 ZKR, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie: 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.

V Košiciach dňa 13.01.2017
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K001126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 155, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 714 739
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/26/2016-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/26/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam správcu úpadcu: STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714 739
Správca konkurznej podstaty úpadcu STEEL-MAX, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714
739, č. k. 6K/26/2016, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu pre dotknutú oddelenú podstatu zo dňa
19.10.2016, vyhlasuje 4. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu „Súbor majetku 2 –
peňažné pohľadávky“ patriaceho do oddelenej podstaty úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
1. Predmet predaja – „Súbor majetku 2 – peňažné pohľadávky“ zapísané v súpise majetku oddelenej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 158/2016 dňa 16.08.2016, doplnený v OV č. 230/2016 dňa 01.12.2016 a v OV
č. 233/2016 dňa 06.12.2016.
2. V 4. kole verejného ponukového konania sa predaj „Súbor majetku 2 – peňažné pohľadávky“ uskutoční za
najvyššiu ponúknutú cenu. Záujemcovia sa môžu uchádzať o kúpu súboru majetku ako samostatného uceleného
súboru. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa účasti v ponukovom konaní, vrátane obsahových náležitostí ponuky, stanoví
správca v podmienkach verejného ponukového konania, ktoré si záujemcovia môžu vyžiadať na tel. č. správcu:
0903 242 700, e-mailom na adrese: peterpodolsky@hotmail.com za nenávratný účastnícky poplatok vo výške 300
€. Zaplatenie poplatku je podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní.
3. Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
- STEEL-MAX, s.r.o.– súbor majetku (č. 2) neotvárať“ najneskôr do 31.01.2017 do 12:00 hod. na adresu kancelárie
správcu Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na príslušný súbor majetku, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu. Doručená ponuka je
záväzná až do skončenia 4. kola verejného ponukového konania. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
4. Záujemca je povinný zložiť zálohu na zaplatenie kúpnej ceny vo výške 100% ponúknutej ceny na účet úpadcu,
pričom rozhodujúci je čas, kedy budú peňažné prostriedky pripísané na účet úpadcu, v opačnom prípade ponuku
správca odmietne ako oneskorenú.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu dňa deň nasledujúci po skočení lehoty o 12:00 hod. Víťaznú
ponuku správca vyhodnotí do 10 dní od otvorenia obálok.
6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky verejného ponukového konania a
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6. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splní podmienky verejného ponukového konania a
súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak dôjde k zhode najvyšších ponúknutých cien záujemcov, títo budú
správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý
v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu cenu. Víťaznú ponuku vyhodnotí správca do 10 dní od otvorenia
obálok. Správca a zabezpečený veriteľ si vyhradzujú právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky ponuky,
prípadne ponukové konanie zrušiť.
7. Správca môže s víťazom ponukového konania uzavrieť kúpnu zmluvu až po úplnom uhradení ponúkanej kúpnej
ceny. Pri splnení všetkých podmienok môže správca previesť majetok aj na osoby uvedené v § 83 ods. (1), písm. e)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
8. V prípade, že správcom vyhodnotený víťazný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu podľa pokynu správcu,
má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.

K001127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 34, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 434 119
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2K 63/2016 S 1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 63/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Obecný podnik Svätý Anton s.r.o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119,
zast. likvidátorom Ing. Jankou Koreňovou, bytom 969 72 Svätý Anton 65, zapísaného v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21159/S, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods.
3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok
zapísaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná pohľadávka
veriteľa: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31 631 134,
prihlásená celková suma 1.834,64 EUR.

Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K001128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Furmann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornádska 31, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Bodová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/82/2014 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/82/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

30

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty

JUDr. Viera Bodová, Žižkova 6, 040 01 Košice, ako správca úpadcu Martin Furmann, nar. 23.01.1977, Hornádska
31, 053 61 Spišské Vlachy, podľa § 96 ods. 2 ZKR, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Poučenie: 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.

V Košiciach dňa 13.01.2017
JUDr. Viera Bodová, správca

K001129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie prihlášky pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote a jej zapísanie do zoznamu
pohľadávok:
Veriteľ: Loomis SK, a.s., Vajnorská 140, Bratislava, IČO: 36394238
Prihlásená pohľadávka: 7651,29 EUR
V Bratislave, dňa 13.1.2017
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K001130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: XIXO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 991/39, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 410 278
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Kresl
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/16/2016 S 1585
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/16/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis majetku všeobecnej podstaty
Úpadca XIXO, s.r.o., Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, IČO: 31 410 278
sp. zn. 23K/16/2016
1. Pohľadávka voči konateľovi úpadcu Ladislavovi Némethovi, bytom Hlavná 991/39, 924 01 Galanta, vo
výške 12.500,- Eur titulom zaplatenia zmluvnej pokuty podľa § 11 ods. 2 zákona č, 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii
JUDr. Eva Kresl, správca

K001131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kišš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Kamenec 10, 076 36 Malý Kamenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2015 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Poradové číslo súpisovej zložky: 2
Opis súpisovej zložky: Pohľadávka z účtu v banke
Celková suma: 0,02 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: úroky na správcovskom účte
Číslo účtu: SK42 1111 0000 0012 6999 3003
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Súpisová hodnota: 0,02 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 13.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

Poradové číslo súpisovej zložky: 3
Opis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu
Celková suma: 5.657,53 EUR
Mena: EUR
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Právny dôvod vzniku: § 72 ods. 2 ZKR - zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie od vyhlásenia konkurzu do
31.12.2016
Súpisová hodnota: 5.657,53 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 13.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písmeno b) ZKR

K001132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/39/2016S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/39/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.11.2016 č. k. 25K/39/2016-107, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 219/2016 zo dňa 15.11.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milan Juriga, nar. 16.03.1964,
bytom Popudinské Močidľany 211, 908 61 Popudinské Močidľany, súd uznal konkurz za malý a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku
všeobecnej podstaty:
A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE
Č. súp. zložky

Banka

Číslo účtu

Popis platby

Súpisová hodnota

1.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000225781/3100

Hotovosť úpadcu vložená na konkurzný účet

1 660,00 EUR

2.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000225781/3100

Nárok na zrážku zo mzdy úpadcu za 11/2016

245,00 EUR

3.

Sberbank Slovensko, a.s.

1000225781/3100

OS TT - vrátenie preddavku

663,88 EUR

V Trnave dňa 12.01.2017
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K001133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Altdorffer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halová 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Holubyho 16, 902 01 Pezinok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2015 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/51/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku pod č. 7 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu september 2016. Súpisová hodnota = 12,02 €.
Súpisová zložka majetku pod č. 8 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu október 2016. Súpisová hodnota = 12,02 €.
Súpisová zložka majetku pod č. 9 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu november 2016. Súpisová hodnota = 12,02 €.
Súpisová zložka majetku pod č. 10 – iná majetková hodnota
Zrážka z dôchodku úpadcu december 2016. Súpisová hodnota = 12,02 €.

V Pezinku dňa 13.1.2017

K001134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Terneny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Česká 3180/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2016 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka:
Mzda v rozsahu, v akom môže byť postihnuteľná exekúciou za december 2016 vo výške: 71,29 €.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K001135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Fitoš- DISPEČERSKE SLUŽBY TAXITREND
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alstrova 4, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 742 939
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2014 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/34/2014
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Barbora Hudeková, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Fitoš – DISPEČERSKE SLUŽBY
TAXI-TREND, s miestom podnikania Alstrova 4, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 31 742 939, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/34/2014, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Prima
banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, SR, IČO: 31 575 951, iná pohľadávka, Dlh z titulu nepovoleného
prečerpania v celkovej sume 218,85 €.
JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K001136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Húska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/82/2013 - S 1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/82/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty úpadcu Ján
Húska, nar. 13.04.1975, bytom P. Jilemnického 2, 969 01 Banská Štiavnica, č. k. 2K 82/2013,
týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení publikuje oznam o zostavení
Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Jedná sa o zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zároveň správca týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 posledná veta zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 č. 7/2005 Z.z. v platnom znení veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený
veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia
oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom
tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu
na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do
zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu,
ako rozsahu určenom správcom.
V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017
JUDr. Marián Pataj
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K001137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kišš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Kamenec 10, 076 36 Malý Kamenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2015 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Peter Kišš, nar. 30.04.1988, bytom Malý Kamenec 10, 076 36 Malý
Kamenec, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32K/14/2015 týmto v súlade s
ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty
V Košiciach, dňa 13.01.2017
JUDr. Ján Bodnár, správca

K001138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Jarabik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátlovce 42, 919 55 Kátlovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/17/2015S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/17/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil podľa § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Ivan Jarabik
nar.28.11.1970,Kátlovce 42 ,919 55 Kátlovce, a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :
Číslo súp.
Názov
Zložky
31

Popis

Mena Deň zápisu

Súpisová hodnota
v€

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu, dôvod
Sberbank Slovensko a.s. IBAN:SK22
zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za mesiac
3100 0000 0010 0016 2418
EUR 10.1.2017
december 2016
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K001139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišova 13, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dušan Marko
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/40/2016 S1503
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/40/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Dušan Marko, správca úpadcu: Ing. Stanislav Ďuratný , nar. 10.10.1961, bytom Pribišova 13, 841 05
Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 8K/40/2016, v zmysle § 28 ods. 3,
zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SR, IČO:
36 361 518, iná pohľadávka, Neuhradenie vyúčtovania náhrady škody spôsobenej neoprávneným odberom,
v celkovej sume 900,66 €.
Mgr. Dušan Marko, správca.

K001140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kántorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 206, 930 35 Michal na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.8.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing . Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2016S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Správca Ing.Dagmar Macháčková doplnil v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona o
konkurze a reštrukturalizácií ( ďalej len ZKR ) zostavený súpis majetku úpadcu Helena Kántorová , bytom Kolónia
206,930 35 Michal na Ostrove, nar. 09.08.1958, a do súpisu všeobecnej podstaty zapísal uvedený majetok
podliehajúci konkurzu :

Číslo súp.
Názov
Zložky

Číslo účtu , popis

Mena Deň zápisu Súpisová hodnota v €

9

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , Sberbank Slovensko ,a.s.
dôvod zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za
IBAN :SK04 3100 0000 0010 EUR 14.12.2016
158,54 €
mesiac November 2016
0016 2354

10

Zrážky z príjmu úpadcu podliehajúce konkurzu , Sberbank Slovensko ,a.s.
dôvod zapísania § 67 ,ods. 1 písm.b) ZKR za
IBAN :SK04 3100 0000 0010 EUR 12.1.2017
141,50 €
mesiac december 2016
0016 2354
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K001141
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: 2 K 73/2016 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2 K 73/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Finančná hotovosť - preddavok na odmenu správcu - 663,88 €,
2. Finančná hotovosť - suma zložená úpadkyňou - 1.750,- €,
3. Zrážky zo mzdy úpadcu vo výške, ako ich je možné postihnúť výkonom rozhodnutia, za mesiac december 2016
vo výške 149,64 €.

Vo Zvolene 13.1.2017
JUDr. Ivana Gajdošíková

K001142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gilbert Mihaljo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/46/2013 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/46/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu: Mihajlo Gilbert, bytom: Mesto Senec, 903 01 Senec, nar.: 13.04.1971 (ďalej len
„Úpadca“), vedenej na Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 3K/46/2013, správca úpadcu: JUDr. Juraj Bašnák, so
sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí,
že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu Mihajlo Gilbert

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

38

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

K001143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia schvaľovacej schôdze
veriteľov

dlžníka EKOINŠTAL, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom Priemyselná štvrť 32,
083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213, sp. zn. 1R/1/2016

Správca:

JUDr. Gábor Száraz

Dátum konania:

12.01.2017

Miesto konania:

Zasadačka Kultúrneho domu na Nám. gen. Štefánika 5,
064 01 Stará Ľubovňa

Doba konania:

09.28 hod. – 12.47 hod.

Prítomní:

podľa listiny prítomných

Program:

1. Rozprava
2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, ako aj vyššieho súdneho úradníka Okresného
súdu Prešov, pričom listina prítomných tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca dlžníka.
Otvorenie schôdze
Správca dlžníka JUDr. Gábor Száraz, predseda, privítal vyššieho súdneho úradníka JUDr. Luciu Boroňovú, ako aj
veriteľov prítomných na schvaľovacej schôdzi veriteľov. Správca skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom
oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom schvaľovacej schôdze veriteľov, a to zverejnením
oznamu o zvolaní schvaľovacej schôdze v Obchodnom vestníku č. OV 245/2016 zo dňa 22.12.2016 pod podaním
„K028981“.
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Správca dlžníka po podpísaní listiny prítomných skonštatoval, že zo 41 veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky do
predmetného reštrukturalizačného konania sa považujú za zistené, je prítomných 8 veriteľov, jeden veriteľ
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov zaradený do skupiny č. 2, jeden veriteľ Mesto Sabinov zaradený do
skupiny č. 3, 5 veriteľov pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov z obchodného styku zaradených do skupiny č. 4,
jeden veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Prešov pre jeho nezabezpečené pohľadávky zaradený do skupiny
č. 5, jeden veriteľ Mesto Sabinov pre jeho nezabezpečené pohľadávky zaradený do skupiny č. 6, jeden veriteľ
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave pre jeho nezabezpečené pohľadávky zaradený do skupiny č. 7.
Listina prítomných veriteľov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Poukazujúc na uvedené správca skonštatoval, že v zmysle ust. § 146 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) je schvaľovacia schôdza uznášania schopná.
Správca dlžníka následne informoval prítomných veriteľov o tom, že v zmysle ust. § 145 ZoKR každý účastník plánu
má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu
prostredníctvom správcu o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v písaní alebo
počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená
predkladateľom plánu, o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené
predkladateľom plánu, o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v
inom rozsahu ako v rozsahu určenom predkladateľom plánu, o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej
uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v záväznej časti
plánu.
Správca skonštatoval a oboznámil prítomných veriteľov s tým, že v lehote siedmych dní pred konaním schvaľovacej
schôdze žiadny z veriteľov dlžníka nepožiadal predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie
vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu,
o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladateľom plánu, o zaradenie svojho
majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladateľom plánu, o zaradenie svojej
zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom
predkladateľom plánu, o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti
plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v záväznej časti plánu.
Správca ďalej oboznámil prítomných veriteľov s rozsahom hlasovacích práv na schvaľovacej schôdzi a veriteľom
uviedol, že každý účastník plánu zariadený do niektorej zo skupín má právo hlasovať, pričom na každé jedno Euro
zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.
Taktiež správca oboznámil prítomných veriteľov s tým, že v zmysle ust. § 148 ods. 1 ZoKR sa na prijatie plánu
schvaľovacou schôdzou vyžaduje, aby

Skupina č. 1 pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 2 pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 3 pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 4 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 4 pre nezabezpečené pohľadávky má 35 veriteľov, pričom v čase predloženia plánu má zistenú
pohľadávku 32 veriteľov zaradených do tejto skupiny.
Zhodnotenie veriteľov zaradených do skupiny č. 4 so zistenou sumou pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny
V tejto skupine je 13 veriteľov, ktorí majú zistené pohľadávky vyššie ako 1% z celkovej zistenej sumy všetkých
zistených pohľadávok zaradených do tejto skupiny počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok
zaradených do tejto skupiny.
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V nasledovnom prehľade sú vyššie uvedené skutočnosti zoradené prehľadne podľa počtu hlasov jednotlivých
veriteľov zaradených do tejto skupiny:

Por. č.Veriteľ č. Veriteľ zaradený do skupiny č. 4

Zistená
pohľadávka

nezabezpečená Počet
hlasov

1

6/D

Dopravné stavby, a.s.

72 885,36 €

72 885

20,22%

2

1/A

AMETYS s.r.o. Košice

68 203,93 €

68 191

18,91%

3

22/M

MOSTAV SABINOV s.r.o.

42 160,81 €

42 158

11,69%

4

2/A

ARMATÚRY JAFAR, s.r.o.

40 112,83 €

40 111

11,13%

5

20/M

MIKIS, s.r.o.

34 507,46 €

34 506

9,57%

6

31/S

STS KOVO s.r.o.

13 951,43 €

13 947

3,87%

7

21/M

MIVA, spol. s r.o.

12 649,27 €

12 644

3,51%

8

4/B

Benedikt servis s.r.o.

10 594,72 €

10 594

2,94%

9

15/J

JUDr. Patrik Holinga s.r.o.

10 157,16 €

10 149

2,82%

10

35/T

thyssenkrupp Infrastructure GmbH

9 601,26 €

9 599

2,66%

11

25/P

PREFA Sučany SK, a.s.

9 557,24 €

9 555

2,65%

12

5/C

CRH ( Slovensko ) a.s.

6 958,88 €

6 955

1,93%

13

34/T

TERRASTROJ spol. s r.o.

4 506,09 €

4 504

1,25%

14

24/P

Pozemné stavby Prešov, s.r.o.

3 563,57 €

3 560

0,99%

15

12/H

HANA-trans, s.r.o.

3 092,62 €

3 092

0,86%

16

38/V

VAPO, spol. s r.o.

2 564,00 €

2 564

0,71%

17

41/V

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2 387,52 €

2 385

0,66%

18

30/S

SPP - distribúcia, a.s.

2 201,57 €

2 199

0,61%

19

8/D

DÚHA, a.s.

2 169,78 €

2 169

0,60%

20

42/W

WITECH PLAST s.r.o.

1 687,41 €

1 687

0,47%

21

37/U

UNIPROGRES, s.r.o.

1 034,38 €

1 033

0,29%

22

10/G

GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

997,44 €

997

0,28%
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23

16/K

Kohan Miroslav

794,23 €

794

0,22%

24

11/G

Greš Jozef

782,13 €

782

0,22%

25

32/Š

Škovran Peter

713,01 €

713

0,20%

26

14/J

JCK, s.r.o.

665,60 €

664

0,18%

27

26/P

Profirm s.r.o.

566,64 €

565

0,16%

28

3/B

Bečaver Jozef

553,99 €

553

0,15%

29

43/Ž

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
349,74 €
"ŽSR"

348

0,10%

30

17/K

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

300,20 €

300

0,08%

31

13/I

IKARO s.r.o.

166,93 €

166

0,05%

32

18/M

Messer Tatragas, spol. s r.o.

129,57 €

128

0,04%

33

40/V

Východoslovenská distribučná, a.s.

29,52 €

29

0,01%

34

9/E

Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., súdny
0,00 €
exekútor

0

0,00%

35

33/T

Tatra banka, a.s.

0,00 €

0

0,00%

360 596,29 €

360 526

100,00%

S P OL U

Za predpokladu, že v skupine č. 4 bude hlasovať všetkých 32 veriteľov, na prijatie plánu v zmysle ZKR sa vyžaduje,
aby za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina, t.j. 7 veriteľov z hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou
pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok
zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú
väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
Skupina č. 5 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 6 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 7 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 8 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 8 má 3 veriteľov, pričom v čase predloženia plánu majú zistenú pohľadávku všetci 3 veritelia zaradení do
tejto skupiny.
Zhodnotenie veriteľov zaradených do skupiny č. 8 so zistenou sumou pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny
V tejto skupine sú 2 veritelia, ktorí majú zistené pohľadávky vyššie ako 1% celkovej zistenej sumy všetkých
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V tejto skupine sú 2 veritelia, ktorí majú zistené pohľadávky vyššie ako 1% celkovej zistenej sumy všetkých
zistených pohľadávok zaradených do tejto skupiny počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok
zaradených do tejto skupiny.
Za predpokladu, že v skupine č. 8 budú hlasovať všetci 3 veritelia, na prijatie plánu v zmysle ZKR sa vyžaduje, aby
za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina, t.j. 2 veritelia z hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou
pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok
zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú
väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
V nasledovnom prehľade sú vyššie uvedené skutočnosti zoradené prehľadne podľa hlasov jednotlivých veriteľov
zaradených do tejto skupiny:

Por. č. Veriteľ č. Veriteľ zaradený do skupiny č. 8

Zistená nezabezpečená pohľadávka

Počet hlasov Podiel v skupine v %

1

39/V

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

36 856,99 €

36 850

90,75%

2

7/D

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

3 592,56 €

3 588

8,84%

3

36/U

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

167,79 €

166

0,41%

40 617,34 €

40 604

100,00%

S P OL U

Napokon je potrebné na prijatie plánu, aby:

Skupina č. 9 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
- a zároveň, aby za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa
zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
K bodu 1. Rozprava
Správca skonštatoval, že v zákonnej lehote stanovenej v ust. § 145 ZoKR žiadny z veriteľov dlžníka nepožiadal
predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v
písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola
zaradená predkladateľom plánu, o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo
zaradené predkladateľom plánu, o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené
pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom predkladateľom plánu, o nižšie uspokojenie svojej pohľadávky
oproti jej uspokojeniu navrhnutému v záväznej časti plánu v prospech inej skupiny pohľadávok vytvorenej v
záväznej časti plánu.
Správca zároveň účastníkov plánu informoval o tom, že v pláne, o ktorom budú hlasovať prítomní veritelia, neboli
vykonané žiadne zmeny oproti plánu, ktorý bol schválený členmi veriteľského výboru na zasadnutí dňa 15.12.2016.
Správca uviedol, že ešte pred tým ako sa pristúpi k bodu 2. Schôdze, ktorého predmetom má byť hlasovanie
o prijatí reštrukturalizačného plánu, požiadal prítomných veriteľov, aby v zmysle § 147 ods. 3 hlasovali o odročení
tejto schvaľovacej schôdze z dôvodu novely zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení jej
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tejto schvaľovacej schôdze z dôvodu novely zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení jej
novely zákona č. 377/2016 z 29.11.2016 publikovanej v Zbierke zákonov dňa 29.12.2016 od kedy je daná novela
zákona právne záväzná. V zmysle predmetnej novely zákona veriteľským výborom schválený prepracovaný návrh
reštrukturalizačného plánu nespĺňa zákonné požiadavky novely zákona, a to ust. § 154 ods. 1 písm. g) ako aj ust. §
134 ods. 1 ZoKR.
V zmysle ust. § 134 ods. 1 ZoKR, plán musí byť vypracovaný tak, aby zabezpečoval čo najvyššiu možno mieru
uspokojenia dlžníka pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Plán musí poskytnúť nezabezpečeným veriteľom
uspokojenie ich pohľadávok aspoň o 20% vyššie ako by dosiahli v konkurze.
Podľa ust. § 154 ods. 1 písm. g) ZoKR, súd uznesením zamietne plán, ak miera uspokojenia ktorejkoľvek
z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5 je nižšia ako
50% výšky dotknutej pohľadávky; to neplatí ak dotknutý veriteľ písomne súhlasí s nižšou mierou uspokojenia.
Keďže prepracovaný reštrukturalizačný plán dlžníka bol schválený veriteľským výborom dňa 15.12.2016 v čase
vtedy platného právneho predpisu, t.j. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii vtedy v platnom znení, avšak v dnes
platnom znení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii tento plán nespĺňa zákonom požadované náležitosti, a to
zhodnotenie skutočností, že nezabezpečené pohľadávky veriteľov sú uspokojené o 20% vyššie ako by boli
uspokojované v konkurze a zároveň reštrukturalizačný plán v skupine č. 4 pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov
z obchodného styku poskytuje uspokojenie ich pohľadávok zaradených do skupiny č. 4 iba 20% ich zistenej
pohľadávky v časti istina a nie minimálne 50% výšky ich dotknutej pohľadávky, je potrebné v daných bodoch
prepracovať reštrukturalizačný plán dlžníkom, pretože v danom pláne je potrebné vykonať podstatné zmeny.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné vykonať zmeny v pláne a z tohto dôvodu správca navrhuje
prítomným veriteľom na schvaľovacej schôdzi v zmysle § 147 ods. 2 ZoKR prerušiť túto schvaľovaciu schôdzu na tri
hodiny s tým, že v tejto schôdzi sa bude pokračovať dňa 12.01.2017 o 12.40 hod. v Zasadačke Kultúrneho domu na
Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa.
Preto správca týmto žiada prítomných veriteľov, aby zaujali svoj názor s daným návrhom na prepracovanie plánu
z hore uvedených dôvodov a žiada veriteľov, aby hlasovali o tom, či s daným prerušením schvaľovacej schôdze o tri
hodiny s tým, že v tejto schôdzi sa bude pokračovať dňa 12.01.2017 o 12.40 hod. v Zasadačke Kultúrneho domu na
Nám. gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa súhlasia.
Na výzvu správcu, aby zdvihnutím roku prejavili svoj názor na prerušenie schôdze, hlasovanie prebehlo nasledovne:

za:

412 774 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

0 hlasov – 0,00 %

neplatné hlasy:

0 hlasov – 0,00 %

Na to bolo prijaté
uznesenie:

Schvaľovacia schôdza s ch v a ľ u j e návrh správcu s prerušením schvaľovacej schôdze o tri hodiny s tým,
že v tejto schôdzi sa bude pokračovať dňa 12.01.2017 o 12.40 hod. v Zasadačke Kultúrneho domu na Nám. gen.
Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa.

Schvaľovacia schôdza vzhľadom na prijaté uznesenie bola prerušená dňa 12.01.2014 o 09.40 hod.
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Správca oboznámil prítomných veriteľov s pokračovaním schvaľovacej schôdze dňa 12.2.2017 o 12.40 hod. ,
pričom pred pokračovaním schôdze prebehla prezentácii prítomných veriteľov.
Správca skonštatoval, že schvaľovacia schôdza je v zmysle § 146 ods. 5 uznášania schopná, pričom správca
skonštatoval, že sú prítomní všetci veritelia, ktorý boli prítomní na začiatku danej schôdze v zmysle listiny
prítomných, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Správca oboznámil prítomných veriteľov s tým, že boli v pláne vykonané zmeny v zmysle novely zákona č.
377/2016 z 29.11.2016 publikovanej v Zbierke zákonov dňa 29.12.2016. V zmysle predmetnej novely zákona
veriteľským výborom schválený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu nespĺňal zákonné požiadavky
novely zákona, a to ust. § 154 ods. 1 písm. g) ako aj ust. § 134 ods. 1 ZoKR, ktorý však po jeho prepracovaní spĺňa
všetky zákonne náležitosti, ktoré vyžaduje Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

K bodu 2. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu

Predseda schôdze keďže veritelia na tejto schôdzi väčšinou hlasov hlasovali za prerušenie a jej následne
pokračovanie, týmto informoval prítomných veriteľov o tom, že v zmysle ust. § 148 ZoKR sa pre prijatie
reštrukturalizačného plánu vyžaduje, aby boli súčasne splnené nasledovné podmienky:

Skupina č. 1 pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 2 pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 3 pre zabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 4 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 4 pre nezabezpečené pohľadávky má 35 veriteľov, pričom v čase predloženia plánu má zistenú
pohľadávku 32 veriteľov zaradených do tejto skupiny.

Zhodnotenie veriteľov zaradených do skupiny č. 4 so zistenou sumou pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny

V tejto skupine je 13 veriteľov, ktorí majú zistené pohľadávky vyššie ako 1% z celkovej zistenej sumy všetkých
zistených pohľadávok zaradených do tejto skupiny počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok
zaradených do tejto skupiny.

V nasledovnom prehľade sú vyššie uvedené skutočnosti zoradené prehľadne podľa počtu hlasov jednotlivých
veriteľov zaradených do tejto skupiny:

Por. č.Veriteľ č. Veriteľ zaradený do skupiny č. 4

Zistená
pohľadávka

1

72 885,36 €

6/D

Dopravné stavby, a.s.

nezabezpečená Počet
hlasov
72 885
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2

1/A

AMETYS s.r.o. Košice

68 203,93 €

68 191

18,91%

3

22/M

MOSTAV SABINOV s.r.o.

42 160,81 €

42 158

11,69%

4

2/A

ARMATÚRY JAFAR, s.r.o.

40 112,83 €

40 111

11,13%

5

20/M

MIKIS, s.r.o.

34 507,46 €

34 506

9,57%

6

31/S

STS KOVO s.r.o.

13 951,43 €

13 947

3,87%

7

21/M

MIVA, spol. s r.o.

12 649,27 €

12 644

3,51%

8

4/B

Benedikt servis s.r.o.

10 594,72 €

10 594

2,94%

9

15/J

JUDr. Patrik Holinga s.r.o.

10 157,16 €

10 149

2,82%

10

35/T

thyssenkrupp Infrastructure GmbH

9 601,26 €

9 599

2,66%

11

25/P

PREFA Sučany SK, a.s.

9 557,24 €

9 555

2,65%

12

5/C

CRH ( Slovensko ) a.s.

6 958,88 €

6 955

1,93%

13

34/T

TERRASTROJ spol. s r.o.

4 506,09 €

4 504

1,25%

14

24/P

Pozemné stavby Prešov, s.r.o.

3 563,57 €

3 560

0,99%

15

12/H

HANA-trans, s.r.o.

3 092,62 €

3 092

0,86%

16

38/V

VAPO, spol. s r.o.

2 564,00 €

2 564

0,71%

17

41/V

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2 387,52 €

2 385

0,66%

18

30/S

SPP - distribúcia, a.s.

2 201,57 €

2 199

0,61%

19

8/D

DÚHA, a.s.

2 169,78 €

2 169

0,60%

20

42/W

WITECH PLAST s.r.o.

1 687,41 €

1 687

0,47%

21

37/U

UNIPROGRES, s.r.o.

1 034,38 €

1 033

0,29%

22

10/G

GEOPOL PREŠOV, s.r.o.

997,44 €

997

0,28%

23

16/K

Kohan Miroslav

794,23 €

794

0,22%

24

11/G

Greš Jozef

782,13 €

782

0,22%

25

32/Š

Škovran Peter

713,01 €

713

0,20%

26

14/J

JCK, s.r.o.

665,60 €

664

0,18%
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27

26/P

Profirm s.r.o.

566,64 €

565

0,16%

28

3/B

Bečaver Jozef

553,99 €

553

0,15%

29

43/Ž

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
349,74 €
"ŽSR"

348

0,10%

30

17/K

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

300,20 €

300

0,08%

31

13/I

IKARO s.r.o.

166,93 €

166

0,05%

32

18/M

Messer Tatragas, spol. s r.o.

129,57 €

128

0,04%

33

40/V

Východoslovenská distribučná, a.s.

29,52 €

29

0,01%

34

9/E

Exekútorský úrad Košice, JUDr. Peter Molnár, PhD., súdny
0,00 €
exekútor

0

0,00%

35

33/T

Tatra banka, a.s.

0,00 €

0

0,00%

360 596,29 €

360 526

100,00%

S P OL U

Za predpokladu, že v skupine č. 4 bude hlasovať všetkých 32 veriteľov, na prijatie plánu v zmysle ZKR sa vyžaduje,
aby za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina, t.j. 7 veriteľov z hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou
pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok
zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú
väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
Skupina č. 5 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 6 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 7 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 8 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
Skupina č. 8 má 3 veriteľov, pričom v čase predloženia plánu majú zistenú pohľadávku všetci 3 veritelia zaradení do
tejto skupiny.

Zhodnotenie veriteľov zaradených do skupiny č. 8 so zistenou sumou pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok zistených čo do
právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny

V tejto skupine sú 2 veritelia, ktorí majú zistené pohľadávky vyššie ako 1% celkovej zistenej sumy všetkých
zistených pohľadávok zaradených do tejto skupiny počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok
zaradených do tejto skupiny.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za predpokladu, že v skupine č. 8 budú hlasovať všetci 3 veritelia, na prijatie plánu v zmysle ZKR sa vyžaduje, aby
za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina, t.j. 2 veritelia z hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou
pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých pohľadávok
zistených čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú
väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich pohľadávok zistených čo do právneho dôvodu
a vymáhateľnosti.
V nasledovnom prehľade sú vyššie uvedené skutočnosti zoradené prehľadne podľa hlasov jednotlivých veriteľov
zaradených do tejto skupiny:

Por. č. Veriteľ č. Veriteľ zaradený do skupiny č. 8

Zistená nezabezpečená pohľadávka

Počet hlasov Podiel v skupine v %

1

39/V

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

36 856,99 €

36 850

90,75%

2

7/D

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

3 592,56 €

3 588

8,84%

3

36/U

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

167,79 €

166

0,41%

40 617,34 €

40 604

100,00%

S P OL U

Napokon je potrebné na prijatie plánu, aby:
Skupina č. 9 pre nezabezpečené pohľadávky hlasovala za prijatie plánu.
- a zároveň, aby za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa
zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Po prednesení podmienok potrebných pre prijatie reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou správca
vyzval prítomných veriteľov k hlasovaniu:
A/ Správca skonštatoval, že veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s. nie je prítomný na danej schôdzi, a preto sa
v zmysle § 148 ods. 2 druhá veta ZoKR považuje za skupiny súhlasiacu s plánom z dôvodu jeho neprítomnosti na
danej schvaľovacej schôdzi.

B/ Správca vyzval k hlasovaniu veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, ktorého pohľadávky boli
zaradené do skupiny č. 2, ktorý hlasoval takto:
Za prijatie reštrukturalizačného plánu hlasoval 1 veriteľ, pričom počet hlasov je nasledovný:

za:

3752 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

0 hlasov – 0,00 %

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0 hlasov – 0,00 %

C/ Správca vyzval k hlasovaniu veriteľa Mesto Sabinov, ktorého pohľadávky boli zaradené do skupiny č. 3, ktorý
hlasoval takto:

Za prijatie reštrukturalizačného plánu hlasoval 1 veriteľ, pričom počet hlasov je nasledovný:

za:

6919 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

0 hlasov – 0,00 %

D/ Správca vyzval k hlasovaniu piatich prítomných veriteľov, ktorých pohľadávky boli zaradené do skupiny č. 4, ktorí
hlasovali takto:

za prijatie plánu

5 veriteľov z 5 hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou zistených

hlasovalo:
pohľadávok vyššou ako 1 % s počtom 179 250 hlasov, a 0 veriteľov
zo zistenou sumou zistených pohľadávok nižšou ako 1 % s počtom hlasov
proti:
0 veriteľov z 0 hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou zistených
pohľadávok vyššou ako 1 % s počtom 0 hlasov
a 0 veritelia zo zistenou sumou zistených pohľadávok nižšou ako 1 % s počtom hlasov;
zdržali sa:
0 veriteľov z 0 hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou
zistených pohľadávok nižšou ako 1 % s počtom 0 hlasov;
neplatné hlasy:

0 veriteľov

Pri hlasovaní bola dodržaná podmienka, že za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov so
zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % sumy všetkých pohľadávok danej skupiny, keďže za prijatie
plánu hlasovalo 5 veriteľov z 5 hlasujúcich, čo je 100 % a zároveň bola dodržaná aj podmienka, že ich hlasy
presahujú väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Všetci
prítomní hlasujúci veritelia tejto skupiny mali celkom 179 250 hlasov, čo znamená, že 179 250 hlasov veriteľov
hlasujúcich za prijatie plánu so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % sumy všetkých
nezabezpečených pohľadávok zaradených do skupiny č. 4 tvorilo 100 % hlasov veriteľov hlasujúcich v tejto
skupine.

E/ Správca vyzval k hlasovaniu veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, ktorého pohľadávky boli
zaradené do skupiny č. 5, ktorý hlasoval takto:

Za prijatie reštrukturalizačného plánu hlasoval 1 veriteľ, pričom počet hlasov je nasledovný:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za:

74 026 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

Deň vydania: 18.01.2017

0 hlasov – 0,00 %

F/ Správca vyzval k hlasovaniu veriteľa Mesto Sabinov, ktorého pohľadávky boli zaradené do skupiny č. 6,
ktorý hlasoval takto:

Za prijatie reštrukturalizačného plánu hlasoval 1 veriteľ, pričom počet hlasov je nasledovný:

za:

4980 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

0 hlasov – 0,00 %

G/ Správca vyzval k hlasovaniu veriteľa, ktorého pohľadávky boli zaradené do skupiny č. 7, ktorý hlasoval
takto:

Za prijatie reštrukturalizačného plánu hlasoval 1 veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pričom počet
hlasov je nasledovný:

za:

143 847 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

0 hlasov – 0,00 %

H/ Správca skonštatoval, že veritelia danej skupiny DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.; Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. nie sú prítomní na danej schôdzi, a preto sa v zmysle § 148 ods. 2
druhá veta ZoKR považuje za skupiny súhlasiacu s plánom z dôvodu jeho neprítomnosti na danej schvaľovacej
schôdzi.

I/ Správca skonštatoval, že veriteľ Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave nie je prítomný na danej
schôdzi, a preto sa v zmysle § 148 ods. 2 druhá veta ZoKR považuje za skupiny súhlasiacu s plánom z
dôvodu jeho neprítomnosti na danej schvaľovacej schôdzi.
Za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov – t.j. 100% hlasov prítomných veriteľov
počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok, keďže prítomní veritelia s celkovým počtom 412 774
hlasov, pričom spolu hlasovali nasledovne:

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

50

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

za:

412 774 hlasov – 100 %

proti:

0 hlasov – 0,00 %

zdržal sa:

Deň vydania: 18.01.2017

0 hlasov – 0,00 %

neplatné hlasy:

0 hlasov – 0,00 %

Správca skonštatoval, že reštrukturalizačný plán dlžníka EKOINŠTAL, s.r.o. v reštrukturalizácii so sídlom
Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213, bol schválený v skupine č. 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 pričom za
prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich
zistených pohľadávok, a to 100 % veriteľov a teda schvaľovacou schôdzou bolo prijaté nasledovné
uznesenie:

Schvaľovacia schôdza p r i j í m a reštrukturalizačný plán dlžníka EKOINŠTAL, s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov, IČO: 36 486 213.
Záver
V závere schôdze jej správca poučil prítomných veriteľov o možnosti uplatniť proti uzneseniam prijatým na tejto
schôdzi odôvodnené námietky. Prítomní veritelia si proti uzneseniam prijatí na tejto schvaľovacej schôdzi neuplatnili
odôvodnené námietky.
Na záver schôdze predseda schôdze poďakoval prítomnej sudkyni, vyššej súdnej úradníčke Okresného súdu
Prešov a prítomným veriteľom za účasť a schvaľovaciu schôdzu o 12.47 hod. ukončil.

K001144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Obžerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 989/4, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/23/2016 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Frajt, správca úpadcu Martina Obžerová, nar. 10.11.1976, bytom Východná 989/4, 97247 Oslany týmto
oznamujem, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25,
Bratislava, IČO: 35 792 752 vo výške 2.674,51 eur.
JUDr. Peter Frajt, správca
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K001145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Julius Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 133, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.6.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/37/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica z opakovanej schôdze veriteľov 32/37/2016
Úpadca: Július Farkaš, nar.22.3.1962, vytom Bajč. 133

termín konania schôdze 11.1.2017
Začiatok schôdze 11.00 hod.
Predsedkyňa schôdze: JUDr. Mariana Zavacká - správca
Zoznam veriteľov podľa prezenčnej listiny
RECLAM, a.s. Bratislava 38713 hlasov
Emil Bajtoš 19938 hlasov
Paloma Piešťany 13096 hlasov
Juraj Letko

8942 hlasov

Soc. poisťovňa 6388 hlasov
ČSOB Leasing Bratislava

3852 hlasov

Slovenská kons., a.s. 2104 hlasov
Krajský súd Bratislava

454 hlasov

Program schôdze:
1.Otvorenie schôdze
2 Správa o činnosti správcu a stavu konkurzu
3. Voľka zástupcu veriteľov
4.Rôzne

K bodu č. 1 schôdzu otvorila správkyňa, ktorá schôdzi zároveň predsedala. Na úvod uviedla, že schôdza bola
zvolaná správkyňou a oznámernie o zvolaní schôdze bolo uverejnené v OV č. 218 dňa 14.12.2016.Predsedkyňa
skonštatovala, že opakovaná schôdza je uznášania schopná podľa prezenčnej listiny.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prijalo sa
uznesenie č. 1
Veriteľ, zúčasnený na schôdzi berie na vedomie informáciu správkyne ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučenie o
hlasovaní zmysle § 35,36,37 ZRK
K bodu č. 2
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu. Správkyňa informovala veriteľa o činnosti a vykonaných úkonoch od
vyhlásenia konkurzu pri zisťovaní majetku, o súpise majetku o doterajšomn priebehu s poukazom na správy
priebežne podávané na Okresný súd v Nitre.
Zoznam majetku dľžnika pozostáva z nehnuteľnosti vedených na LV č. 4 v k.ú. Bajč.
Záložné právo na uvedených nehnuteľnostiach je v prospech TATRA banky Bratislava a Daňový úrad Nitra
Zabezpečení veritelia si uplatnili celkovu sumu 3.601,19 €.
Počet prihlásených veriteľov - nezabezpoečených je osem v celkovej sum 93.489,29 €.
Uznesenie č. 2
Veriteľ berie na vedomie správu správkyne o doterajšom piebehu.
Hlasovanie:
za: 3852 hl.
Proti: 0
Uznesenie bolo prijaté.
Predesedkyňa schôdze oboznámila veriteľa, že uznesením 32/K/37/2016 zverejnenom v OV č. 171/2016 zo dňa
6.9.2016 súd vyhlásil malý konkurz na majetok dľžnika. Z toho dôvodu schôdza veriteľov voli podľa ust. §107, ods.
2, zástupcu veriteľov. Za návrh, aby zástupcom veriteľov bol zvolený veriteľ ČSOB Leasing Bratislava
hlasovalo:
za: 3852 hl.
proti 0
Uznesenie č. 3
Schôdza zvolila za zástupcu veriteľov ČSOB Leasing Bratislava.
Záver: Keďže program schôdze bol vyčerpaný a zástupca veriteľov nemal žiadne návrhy a námietky voči konkurzu,
predsedkyňa schôdzu ukončila o 12.00 hod.

JUDr. Marian Zavacká - správca
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K001146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ignác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 446, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo
11.

Súpisová zložka majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová hodnota

Peňažná pohľadávka - zrážka zo mzdy za mesiac december v
Majetok podliehajúci konkurzu, nadobudnutý po
12.1.2017
784,04-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
vyhlásení konkurzu

K001147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agnesa Kajtárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradna 1608/6, 946 32 Marcelova - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.1.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32K/45/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/45/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zražka zo mzdy v akom môže byť postihnutá exekúciou podľa ust. §72, ods.2 zákona 7/2005. Súpisova hodnota za
mesiac december 2016 je 587,56 €. Deň zapísania 9.1.2017.
JUDr. Mariana Zavacká - správca

K001148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čačala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica L. v. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1977
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/38/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/38/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Ján Čačala, nar.
12.06.1977, bytom Ulica L.V. Beethovena 5649/21, 917 08 Trnava (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok, pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého
prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Poštová banka, a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO: 31 340 890
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

427,46 €
1
Neuplatnené
5/1
13.01.2017

V Šali, dňa 13.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Štellárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskové 366, 906 33 Cerová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.9.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/4/2014 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/4/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Alexander Floriš, správca úpadcu: Alena Štellárová, bytom Lieskové 366, 906 33 Cerová, dátum narodenia:
7.9.1969, podľa ust. § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 13.1.2017 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka doručená správcovi dňa 9.1.2017, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Jedná sa o prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, IČO: 31 340 890, vo výške 301,16 € - právny dôvod: Zmluva o osobnom účte č. 15065528/6500 zo dňa
2.8.2007, na základe ktorej veriteľ zriadil a viedol zomrelej Márii Pišojovej ako dlžníkovi (poručiteľovi) bežný účet. V
zmysle právoplatného Osvedčenia o dedičstve sp.zn. 8D/176/2014 zo dňa 1.8.2014 je úpadca zákonným dedičom a
zároveň úpadcom na základe vzniknutého dlhu. V zmysle prehľadu kreditných a debetných obratov na účte č.
15065528/6500 uvedených vo výpise z účtu č. 000000-0015065528 za obdobie od 24.6.2014 do 20.12.2016 eviduje
veriteľ z bežného účtu pohľadávku voči dlžníkovi vo výške 301,16 €.
V Trnave dňa 13.1.2017
JUDr. Alexander Floriš, správca

K001150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Roman Krivánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 393/5, 951 87 Volkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2011 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku pre zabezpečených veriteľov a pre nezabezpečených veriteľov

V konkurznej veci úpadcu, a to PhDr. Roman Krivánek, nar. 2.12.1972, bytom Školská 393/5, 951 87 Volkovce,
ktorá vec je vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 32K/21/2011 bol Uznesením OS Nitra č.k. 32K/21/2011
zo dňa 16.6.2011 vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Za správcu bola ustanovená Ing. Aneta Rimaszombati,
Rákócziho 12, Nové Zámky, správca zapísaný v zozname správcov pod č. 1321.
Správca v zmysle § 76 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, zverejnenej v OV č. 136/B/2011 dňa
15.7.2011, následne preradený do majetku oddelenej podstaty, zverejnený v OV č. 175/2011 dňa 12.9.2011.
Majetok oddelenej podstaty tvorí nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1669 pre k.ú. Volkovce ako parcely registra „C“
zapísané v katastri nehnuteľností ako
·
·

parc. č. 781/6 zast. pl. a nádvoria o výmere 83 m2 a dom č. súp. 393
parc. č. 781/7 zast. pl. a nádvoria o výmere 469 m2

Správca požiadal o schválenie a vydanie záväzného pokynu na speňaženie majetku oddelenej podstaty,
zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa a.s. Tomášikova 48, Bratislava. Na predmetnú nehnuteľnosť viazlo
predkupné právo, ktoré podľa § 93 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení správca Ing. Rimaszombati ponúkla
oprávnenému, a to Obec Volkovce, zverejnením v OV.
Oprávnený využil svoje predkupné právo a po vyjadrení zabezpečeného veriteľa zo dňa 1.10.2012, ktorý ako
príslušný orgán udelil správcovi Ing. Rimaszombati súhlas s predajom hnuteľného majetku, oprávnený
z predkupného práva odkúpil spoluvlastnícky podiel za kúpnu cenu 11 500 eur.
Správcom Ing. Rimaszombati bol vypracovaný Návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty pre zabezpečeného
veriteľa zo dňa 18.6.2015, v nasledovnom znení
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty: 11 500 eur
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku oddelenej podstaty: 1 828,45
eur

Celkovú sumu výťažkov tvorí:
Výťažok z predaja hnuteľného majetku: 11500 eur
Výsledná suma výťažku: 11500 eur
Výsledná suma výťažku po odpočítaní pohľ. proti podstate a odmene správcu: 9671,55 eur

Pohľadávky proti podstate sú priradené k týmto súpisovým hodnotám:
1. odmena správcu v zmysle § 20 ods. 1 vykonávacej vyhlášky: 1445,17 eur
2. poštovné náklady: 26,80 eur
3. cestovné náklady – správca: 67,28 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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cestovné náklady – správca: 67,28 eur
bankové poplatky (vrátane vkladu): 69,83 eur
znalecký posudok: 200 eur
súdny poplatok: 19,37 eur

Výsledná suma určená na uspokojenie zabezpečeného veriteľa: 9671,55 eur, ktorá bola poukázaná oddelenému
veriteľovi Slovenskej sporiteľni a.s. s tým, že zabezpečený veriteľ bol uspokojený výťažkom vo výške 9671,55 eur
zo zabezpečenej pohľadávky vo výške 32632,52 eur.
2. Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

I. Všeobecná časť
Dňa 9.9.2011 sa konala prvá schôdza veriteľov, pričom za zástupcu veriteľov v zmysle ust. § 107 ods. 2 ZKR, bol
zvolený veriteľ z konečného zoznamu pohľadávok pod č. 12 - 13 z konečného zoznamu pohľadávok, a to Slovenská
sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, Bratislava.
Správca doplnil súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku v nasledovnom rozsahu:
·
·

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 5540,66 eur – zrážka zo mzdy za
júl 2011 – apríl 2012, OV č. 99/2012 zo dňa 24.5.2012
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR vo výške 1618,69 eur – zrážka zo mzdy za
jún 2012 – august 2012, december 2012 a január 2013, OV č. 61/2013 zo dňa 27.3.2013

Počas konkurzného konania OS Nitra č.k. 32K/21/2011 uznesením zo dňa 19.8.2015 odvolal správcu Ing.
Anetu Rimaszombati, so sídlom Rákócziho 12, Nové Zámky, ktoré uznesenie bolo zverejnené v OV č. 164/2015
zo dňa 26.8.2015 a Uznesením zo dňa 23.9.2015 ustanovil za správcu JUDr. Vlastu Suchanovú, správca zo
sídlom Podzámska 32, Nové Zámky, ktoré uznesenie bolo zverejnené v OV č. 188/2015 zo dňa 1.10.2015.
Súpis všeobecnej podstaty bol následne novým správcom doplňovaný o príjem úpadcu v rozsahu, v akom môže byť
postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou podľa § 72 ods. 2 ZKR.
Majetok všeobecnej podstaty tvoria súpisové zložky majetku:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, OV č. 112/2016 zo dňa 10.6.2016 – zrážka
za obdobie
júl 2013 vo výške 314,88 eur
október 2015 – marec 2016 vo výške 781,77 eur,
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, OV č. 136/2016 zo dňa 15.7.2016 – zrážka
za obdobie
apríl 2016 vo výške 41,08 eur
júl 2011 – máj 2016 vo výške 4568,76 eur
vrátenie platby KS BA v zmysle rozhodnutí sp. zn. E 4111591113, sp. zn. E 4112888914 vo výške 240 eur
príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR, OV č. 164/2016 zo dňa 24.8.2016 – zrážka
za obdobie
máj 2016 vo výške 41,08 eur
jún 2016 vo výške 41,08 eur
jún 2016 vo výške 61,37 eur
kreditný úrok 0,49 eur za obd. 10/2015 – 11/2016

Majetok všeobecnej podstaty SPOLU v sume cca. 13 249,86

eur – speňaženie

Do majetku bolo zahrnuté:
·
·

mzda podľa § 72 ods. 2 ZKR spolu v sume
kreditný úrok za obd. 10/2015 – 11/2016

13249,37 €
0,49 €
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663,88 €

Spolu:

13913,74 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

Právny dôvod
§ 87 ods. 2 ZKR

Ing. Rimaszombati – pohľ.proti podstate

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

§ 87 ods. 2 ZKR

Čas vzniku a dátum uspokojenia

Rozsah uspokojenia
188,51

zaplatené

30.10.2015

1,50 €

zaplatené

poštovné

25.11.2015

1,15 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

poštovné

25.11.2015

1,15 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

30.11.2015

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

31.12.2015

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

poštovné

15.1.2016

1,15 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

29.1.2016

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods. 2 ZKR

Bankové poplatky

29.2.2016

1,50 €

zaplatené

§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.
§ 87 ods.

poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Poštovné
Bankové poplatky
Bankové poplatky
Odmena správcu do 1. schôdze veriteľov
Spolu
S ukončením konkurzného konania
Paušálne výdavky
Súdny poplatok
Odmena zo speňaženia zo vš. časti
Spolu CELKOM

11.3.2016
31.3.2016
29.4.2016
26.5.2016
31.5.2016
30.6.2016
10/2015 –6/2016
12.7.2016
29.7.2016
31.8.2016
7.9.2016
30.9.2016
7.10.2016
31.10.2016
30.11.2016

1,15 €
1,50 €
1,50 €
1,15 €
1,50 €
1,50 €
1€
1,15 €
3,50 €
1,50 €
1,15 €
1,50 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
663,88 €
885,69 €

zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené
zaplatené

2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR
2 ZKR

Predpokladané výdavky

300 €
26,50 €
662,47 €
1874,66 €

II. Rozvrhová časť
Celkovo príjmy konkurzného konania: 13913,74 € /všeobecná časť/.
Príjmy zo speňaženia: 13249,86 €
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do konečného rozvrhu: 1874,66 €.
Odmena správcu spolu: 662,47 € /vyhl. č. 665/2005 Z.z. v platnom znení, príjem § 17/2 vyhlášky 5% z 13249,86
eur t.j. odmena 662,47 eur/
Súdny poplatok spolu: 26,50 € / 0,2% zo sumy 13249,86 € /
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Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odrátaní odmeny správcu a súdneho
poplatku: 12039,08 €

Z rozvrhu budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne, a to takto:

Veriteľ:

Prihlásená Priznaná
Suma €:
Suma €:

Popretá Suma
Suma €: k rozvrhu €:

1.

Consumer Finance Holding a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok

3130,40

3130,40

0

2.

Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, Bratislava

11898,97

11898,97 0

1810,19

3.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

4536,14

4536,14

0

690,08

4.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

1707,77

1707,77

0

259,80

5.

Home Credit Slovakia a.s., Teplická 7434/147, Piešťany

1972,17

1972,17

0

300,03

6.

POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, Bratislava

1572,00

1572,00

0

239,15

7.

Poštová banka a.s., Prievozská 2/B, Bratislava

7434,94

7434,94

0

1131,07

8.

Poštová banka a.s., Prievozská 2/B, Bratislava

3173,23

3173,23

0

482,74

9.

PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava

2268,52

2268,52

0

345,11

10. PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava

2302,48

2302,48

0

350,28

11. PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Mliekarenská 10, Bratislava

2302,48

2302,48

0

350,28

12. Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava (predtým SLSP a.s.)
13.
Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48 Bratislava

8518,50

8518,50

0

1295,92

2424,15

2424,15

0

368,78

14. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48 Bratislava

22960,97

22960,97 0

3493,04

15. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

116,73

116,73

0

17,76

16. Reedukačné centrum, Nám. Kpt. Nálepku 613, Vráble

2817,50

2817,50

0

428,63

P.č.

476,23

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Pazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/41/2016 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1:
Nehnuteľný majetok - 2-izbový byt, obec: Spišská Stará Ves, štát: SR, ulica: Štúrova, orientačné číslo vchodu: 211,
č. bytu 4, posch. č. 1, podiel na spol. častiach, spol. zariadeniach, príslušenstve bytového domu a k pozemku:
6848/27886, pozemok parcela registra „C“ – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 210 m², kat. územie: Spišská
Stará Ves, LV č.: 871, súpisné číslo: 211, parcelné č. 3188/2,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/3 vo výlučnom vlastníctve
Deň zapísania: 13.01.2017
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Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 4 000,-- Eur.

Súpisová zložka majetku č. 2:
Iná majetková hodnota – peňažná hotovosť vo výške 1 700,-- Eur.
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 vo výlučnom vlastníctve
Deň zapísania: 13.01.2017
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 1 700,-- Eur.

Súpisová zložka majetku č. 3:
Peňažná pohľadávka – dlžník Okresný súd Prešov, suma pohľadávky: 663,88 Eur, právny dôvod vzniku
pohľadávky: nevyčerpaný preddavok na odmenu a výdavky predbežného správcu.
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 vo výlučnom vlastníctve
Deň zapísania: 13.01.2017
Dôvod zapísania: vlastníctvo úpadcu
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 663,88 Eur.
V Prešove, dňa 13.01.2017
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K001152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Želonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko-Orlická 2345/11, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa úpadcu: Andrea Želonková, nar.: 31.10.1969, bytom: Ústecko-Orlická 2345/11,
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JUDr. Stela Wildeová, správkyňa úpadcu: Andrea Želonková, nar.: 31.10.1969, bytom: Ústecko-Orlická 2345/11,
058 01 Poprad oznamuje, že v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v z.n.p. zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného
do všeobecnej podstaty z ktorej sa rozvrh zostavuje. Správkyňa rovnako oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty.

Poučenie:
Zástupca veriteľov, 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 zaradené do zoznamu v inom rozsahu ako rozsahu určenom
správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadnuť
v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné si dohodnúť emailom
prawowilde@gmail.com alebo na telefónnom čísle 051/7711687.

JUDr. Stela Wildeová, správkyňa

K001153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M. Briestenský - mäsovýroba, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prečín 189, 018 15 Prečín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 513 571
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/10/2013 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/10/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznamujem vylúčenie nižšie uvedeného majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty z dôvodu, že dané
pohľadávky boli preukázateľne uhradené dlžníkmi do vyhlásenia konkurzu:
Interné číslo
dokladu

Dátum
vystav.

Dátum
splatn.

Partner

IČO

OF 10110136

24.3.2011

31.3.2011

ATLANT s. r. o.

31574475 97,20 €

OF 10110267

29.6.2011

30.6.2011

ATLANT s. r. o.

31574475

OF 10100125

31.8.2010

14.9.2010

Brojo združenie

36940828 148,23 € 144,97 €

OF 0209/2100

28.9.2012

12.10.2012 BROKETRADE, s. r. o. 46422889 469,88 € 469,88 €

OF 0211/2102

28.11.2012 28.11.2012 BROKETRADE, s. r. o. 46422889 422,02 € 422,02 €

OF 0210/2101

22.11.2012 6.12.2012

Jaroslav Košík

17903131 582,77 € 582,77 €

OF 0194/2085

29.5.2012

Jaroslav TATRN

17972965 207,84 € 207,84 €

OF 10100118

24.8.2010

OF 10110359

29.5.2012

METRO Cash a
Slovakia s. r. o.
METRO Cash a
30.11.2011 30.12.2011
Slovakia s. r. o.
23.9.2010

35772841

Suma v Zostáva
Dôvod vylúčenia Vylúčená zo
EUR
uhradiť v EUR majetku
súpisu dňa
97,20 €

2 012,99
2 012,99 €
€

1 582,06
742,81 €
€

35772841 213,01 € 213,01 €

preukázaná úhrada
19.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
19.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
5.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
2.12.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
2.12.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
6.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
20.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
1.10.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
1.10.2013
dlžníkom
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OF 10100056

24.6.2010

8.7.2010

OF 10100093

22.7.2010

5.8.2010

OF 10100126

31.8.2010

14.9.2010

OF 10100157

27.9.2010

11.10.2010

OF 10100183

7.10.2010

21.10.2010

OF 10100224

29.10.2010 12.11.2010

OF 10100269

30.11.2010 14.12.2010

OF 10100303

28.12.2010 11.1.2011

OF 10110017

18.1.2011

25.1.2011

OF 10110024

25.1.2011

1.2.2011

OF 10110072

24.2.2011

28.2.2011

OF 10110271

29.6.2011

2.7.2011

OF 10110322

24.8.2011

27.8.2011

OF 10110125

18.3.2011

22.3.2011

Konkurzy a reštrukturalizácie
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
PD BOLEŠOV Mäsovýroba
Vlasta Gombárová rozličný tovar
Vlasta Gombárová rozličný tovar
Vlasta Gombárová rozličný tovar
Vlasta Gombárová rozličný tovar
Vlasta Gombárová rozličný tovar
Základná škola - škol.
jed. 6.ZŠ

00200018 212,72 € 212,72 €
00200018 51,41 €

51,41 €

00200018 187,43 € 187,43 €
00200018 106,03 € 106,03 €
00200018 249,19 € 249,19 €
00200018 196,30 € 196,30 €
00200018 289,75 € 289,75 €
00200018 124,59 € 124,59 €
41623339 344,69 € 344,69 €
41623339 340,12 € 340,12 €
41623339 74,30 €

74,30 €

41623339 555,96 € 555,96 €
41623339 137,23 € 137,23 €
35995963 177,02 € 51,45 €

Deň vydania: 18.01.2017
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
22.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
13.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
13.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
13.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
13.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
13.8.2013
dlžníkom
preukázaná úhrada
12.8.2013
dlžníkom

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K001154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šubertová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgotarjánska 5207/2, 974 04 Banská Bystrica - Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/64/2016 S1367
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/64/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Eva Háberová, správca úpadcu: Gabriela Šubertová, nar. 03.05.1979, bytom Šalgotarjánska 5207/2, 974 04
Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č. k. 2K 64/2016 zvoláva
schôdzu veriteľov na deň 30. januára 2017 o 13,00 hodine (prezentácia od 12,30 h do 13,00 h), ktorá sa uskutoční
v sídle správcu na ulici Trhová 1, 960 01 Zvolen.
Program schôdze:
1.

Otvorenie schôdze

2.

Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3.

Voľba zástupcu veriteľov (malý konkurz)

4.

Rôzne, záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.
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JUDr. Eva Háberová - správca

K001155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bojsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Silvia Bojsová, nar. 01.03.1973, bytom Tulipánová 5, 071
01 Michalovce oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových
hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu ofiice@ak-havlatova.sk alebo
telefonicky na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K001156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bojsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová 5, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/41/2016 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/41/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
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Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Silvia Bojsová, nar.
01.03.1973, bytom Tulipánová 5, 071 01 Michalovce, oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením
Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32K/41/2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 9/2017 dňa 13.01.2017
vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the administrator of
bankrupt Silvia Bojsová, born 01.03.1973, address Tulipánová 5, 071 01 Michalovce,, our duty is to inform you,
that District Court in Košice I., No. 32K/41/2016 and promulgated in the Commercial bulletin No. 9/2017 from
13.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Andrea Havlátová
Rajczyová as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

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

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).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

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

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

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

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

65

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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).

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The administrator 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 administrator, 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
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca (administrator)

K001157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Poláček DREVUS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 12/8, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 607 205
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/30/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Andrej Poláček
DREVUS, s miestom podnikania Hlavná 12/8, 900 31 Stupava, IČO: 17 607 205, sp. zn. 6K/30/2015 (ďalej len
„úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, Stupava, IČO: 00 305 081
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

7351,13 €
2
Neuplatnené
20/M
13.01.2017

V Bratislave, dňa 13.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Kollár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1971
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K/76/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/76/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec - správca
konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Kollár Jozef, nar.: 14.03.1971, bytom: Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša –
Hámre v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 4K/76/2016, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. 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: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec 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:
kandalova@ak-ivanova.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
JUDr. Mária Kandalová, zástupca kancelárie

K001159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Kollár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša - Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1971
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4K/76/2016 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/76/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica. zo dňa 03.01.2017, č.k. 4K/76/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa
10.01.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Ing. Kollár Jozef, nar: 14.03.1971, bytom: Dolné Hámre
1226, 966 61 Hodruša – Hámre. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa
11.01.2017. 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:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 4K/76/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Prihláškou možno uplatniť
aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky alebo pohľadávku, ktorú má
veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
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 a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
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podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí
vznik
pohľadávky.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje,
sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť
pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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.
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. Mária Kandalová, 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 Banská Bystrica from 03rd of January 2017, file No. 4K/76/2016, published in Commercial Journal on 10th of
January 2017, the bankruptcy was declared on the estate of debtor: Ing. Kollár Jozef, date of birth: 14 of March
1971, residence: Dolné Hámre 1226, 966 61 Hodruša – Hámre, Slovak republic. This resolution of the District court
Banská Bystrica became valid on 10th of January 2017. The bankruptcy was declared as of this date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization 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, so
sídlom: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak Republic and in one original to the District court Banská Bystrica
(Okresný súd Banská Bystrica), Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the file No.
4K/76/2016. Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge
their claims in the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration
will
be
ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the 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 registration form has to be signed. 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. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided 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
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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.
A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished
only
by
publishing
in
the
Commercial
Journal
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend.
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. Mária Kandalová, representative of the office

K001160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom
podnikania Medena 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 521 týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na č. : 0903 600 007 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k.s., konkurzný správca

K001161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Clementisova 6, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Luptáková
Sídlo správcu:
Mlynská 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2014 S1687
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/37/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Dátum
zápisu

Súpisová
hodnota

Predmet

Dôvod zápisu

Zrážka zo mzdy

§ 67 ods. 1)
01.01.2017 1,61 €
písm. b)

pohľadávka podliehajúca Pohľadávka na nájomnom na základe nájomnej zmluvy § 67 ods. 1)
10.01.2017 400 €
konkurzu
z 29.7.2016 – MV Suzuki swift
písm. b)

V Košiciach 13.01.2017
JUDr. Viera Luptáková, správca konkurznej podstaty

K001162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dušan Hraško- TELECOOPER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 14282/12, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 832 521
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/93/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/93/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ing. Dušan Hraško TELECOOPER, s miestom podnikania Medena 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10 832 521 (ďalej len
„Úpadca“) oznamujem, že na majetok Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.01.2017,
sp.zn. 2K/93/2016, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 007/2016 zo dňa 11.01.2017 vyhlásený konkurz a za
správcu Úpadcu bola ustanovená spoločnosť: KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Komenského 14/A,
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka správcu: S1812 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Ing. Dušan Hraško - TELECOOPER, s miestom podnikania Medena 14282/12, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 10
832 521, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica, dated 04.01.2017, No. 2K/93/2016, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 007/2017 from 11.01.2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed company: KASATKIN Recovery, k.s., Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
republic as the trustee of bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act
as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken
into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the
affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as
claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
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to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration
as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30
sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
KASATKIN Recovery, k.s., správca dlžníka
KASATKIN Recovery, k.s., restructuring trustee of the debtor

K001163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brtko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 209/9, 029 11 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2016 S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Brtko, nar.: 29.04.1961, bytom: Štefánikova
209/9, 029 01 Námestovo, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 3K/6/2016, (ďalej
len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku opravu doplnenia súpisu všeobecnej podstaty zložky
majetku, a to:

Pozemok

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky

5
Pozemok
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Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Deň vydania: 18.01.2017

4,50 €/m2
4,50 €/m2

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1 majetok patriaci do BSM
Dohoda o vydaní nehnuteľnosti do konkurzných
podstát, vklad povolený dňa 30.11.2016

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2

Trvalé trávne porasty
1079 m2
SR, okres: Námestovo, obec Zubrohlava, katastrálne
územie Zubrohlava
1024
15/2

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,
číslo LV
a parcelné číslo

JUDr. Jana Živická - správca

K001164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kulišiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sitnianska 17, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K 32/2016 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 32/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu: Denisa Kulišiaková, nar. 26.02.1971, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Sitnianska č. 17, vyhlasuje výberové konanie za účelom určenia dražobníka na vykonanie a organizovanie
dobrovoľnej dražby nehnuteľností zaradených do všeobecnej podstaty úpadcu, nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Sásová, Banská Bystrica, zapísané na LV č. 1728 a to:
·

bytu č. 48 a spoločných častí a spoločných zariadení a príslušenstva z podielu 6934/333336, podiel na
pozemku p. č. C KN č. 3112/1, C KN č. 3112/2, C KN 3112/3 (zastavané plochy a nádvoria),
nachádzajúcich sa v Banskej Bystrici, Sitnianska 17 v podiele ½.

Záujemcovia predložia záväzné ponuky správcovi písomne na adresu kancelárie správcu Kapitulská 12, 974 01
Banská Bystrica, najneskôr do 31.01.2017 v zalepenej obálke s označením „Konkurz 2K/32/2016 – ponuka –
neotvárať“.
Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať:
·
·

predpokladané náklady dražby (celkové - vrátane ceny za vypracovanie znaleckého posudku a všetkých
nákladov spojených s organizovaným dobrovoľnej dražby, miesto konania dobrovoľnej dražby bude v
Banskej Bystrici)
odmenu dražobnej spoločnosti

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Podrobnejšie informácie môže záujemca získať na telefónnom čísle správcu 0905 311 713, e-mail:
medved.skp@gmail.com.
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V Banskej Bystrici dňa 13.01.2017
Ing. Peter Medveď, správca

K001165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suja Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 27, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1983
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/67/2016 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/67/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisnej položky majetku:
- iná majetková hodnota - zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac december 2016 vo výške 148,04 Eur. Súpisová hodnota majetku: 148,04 Eur.
- iná majetková hodnota - vrátená, neoprávnene prijatá zrážka zo mzdy od Exekútorského úradu JUDr. Petra
Juhása vo výške 50 Eur. Súpisová hodnota majetku: 50 Eur.
- iná majetková hodnota - vrátená, neoprávnene prijatá zrážka zo mzdy od spoločnosti BENCONT INVESTMENTS,
s. r. o., IČO: 36 432 105 vo výške 150 Eur. Súpisová hodnota majetku: 150 Eur.
- iná majetková hodnota - vrátená, neoprávnene prijatá zrážka zo mzdy od spoločnosti BENCONT INVESTMENTS,
s. r. o., IČO: 36 432 105 vo výške 40,63 Eur. Súpisová hodnota majetku: 40,63 Eur.
Dňa 13.01.2017
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K001166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Krabáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Marcel Krabáč, nar. 24.02.1978, bytom Dukelská 2486/27, 017 01
Považská Bystrica, pod sp. zn.: 40K/53/2016, oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
denne v čase od 08,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po predchádzajúcom
telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.

Mgr. Janette Adamcová , správca
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K001167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Németh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banková 421/22, 076 41 Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/35/2016 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/35/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Por.č.

Súpisová zložka majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

Súpisová hodnota

Peňažná pohľadávka z výsluhového dôchodku za mesiac december - v
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
12.1.2017
190,94-€
rozsahu podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
Peňažná pohľadávka z pracovného pomeru-zrážka zo mzdy za mesiac
Majetok
podliehajúci
konkurzu,
15.
12.1.2017
149,68-€
december v rozsahu podliehajúcom konkurzu
nadobudnutý po vyhlásení konkurzu
14.

K001168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Krabáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 2486/27, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Marcel Krabáč, nar.:
24.02.1978, bytom Dukelská 2486/27, Považská Bystrica 017 01 (ďalej len ako „úpadca“), Vám oznamujem, že na
majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp.zn. 40K/53 /2016 zo dňa 21.12.2016 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 249/2016 zo dňa 29.12.2016 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr.
Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of a
bankrupt – Marcel Krabáč, date of birth: 24.02.1978, address Dukelská 2486/27, Považská Bystrica 017 01, is
our responsibility to inform you that the district Court in Trenčín No. 40K/53/2016 dated 21th of December
2016 published in the Commercial bulletin No. 249/2016 on 29th of December 2016 information that the
bankruptcy on assets of bankrupt was declared and simultaneously Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská
1031/14, Myjava 907 01, was appointed as the trustee in the bankruptcy.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 30.12.2016. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na úpadcu.
This resolution of the District court Trenčín became valis on 30th of December 2016. The bancruptcys
procedure was declared as of this date.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
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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, a
ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov úpadcu.
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, and whose place or seat is not obvious from bussiness documentation of the debtor.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 40K/53/2016 a v jednom rovnopise správcovi
na adresu Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, Slovenská republika. Každá prihláška
sa musí podať jednotlivo.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy 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
declaration of the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District court Trenčín),
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak republic, to the No. 40K/53/2016 and in one original to the bancruptcy
trustee to the address Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, Slovak republic. Each
claim must be lodged separetely.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. (§ 28 ods. 1 ZKR)
The claim, which is not the claim against bankruptcy estate shall be applied by an application (§ 28 sec.
1BRA)
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 bude oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and exercise other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor is herewith not affected, creditor can be satisfied only
from the proceeds put into the schedule from the general estate, whose intention will publishe in the
Commercial bulletin after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into
list of the claims publishes the trustee in the Commercial bulletin with stating the creditor and the
registered sum. (§ 28 sec. 3 BRA)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
If it is a secured claim, also the security right must be duly and on time applied in the application delivered
to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not apply his secured claim in the basic registration period, his security right is in the
bankruptcy disregarded, 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)
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
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podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky. Veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu
s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain condictions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condiction 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 lodged in currency names as EUR. Documents proving
the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako aj
to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its
elevation, as well as this, if in connection with of his claim requistion right of priority, cover of just in re or
reserve the possessive law, and on what property is his guarantee refer.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
In case a non financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements: Otherwise it
will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of 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, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA)
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Neprihlásené
zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
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 will be not signed, dated or an
expert opinion (in case of non financial claim) will not be regard. Not attached to the lodgement of claim will
not be considered as claim in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of incoplete lodgement of claim.
Správca bez zbytočného dokladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojim
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. (§ 30 ods. 1 ZKR)
The trustee submits without any delay after the expiration of the basic application period to the court
together with his statement the list of filings, by which he considers that they shall not be taken into
consideration as applications, whereby the court determines by a resolution without any delay, if these
filings shall be taken into consideration as applications. The resolution of the court will be delivered to the
trustee, who will notify the relevant persons. (§ 30 sec. 1 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko 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,
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine a representative with residence or seat in the Slovak Republic for service and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial bulletin. (§ 29 sec. 2 BRA)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške. (§ 30 ods. 2 ZKR)
The fillings, by which the claim was applied and which is applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration. (§ 30 sec.
2 BRA)
V Myjave, dňa 13.01.2017
In Myjava, on 13th January 2017
Mgr. Janette Adamcová, správca
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K001169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štipáková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického č. 2/75, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 6K/18/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Tatiana Štipáková, bytom Jilemnického 2/75, 036 01
Martin, nar.: 14.09.1964, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové položky:
1. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Peňažné
prostriedky
na
bankovom
účte
konkurznej
Spoluvlastnícky
podiel
Úpadcu
(zlomok):
Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena):
237,00
Deň
zapísania
majetku
do
súpisu:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

podstaty
1/1
EUR
04.01.2017

2. Pohľadávka z účtu
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2016
poukázaná
HBM Pharma s.r.o. v zmysle § 72 ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 244,43 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 10.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
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Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K001170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, 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
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

K001171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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Okresný súd Žilina
5K/23/2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Peter Král, nar.
16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s
miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, IČO: 30 527 856, (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 5K/23/2016 zo dňa 04.01.2017, 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 7/2017 zo dňa 11.01.2017.

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. 5K/23/2016, dated on 2017 January 04st bankruptcy procedure was declared on the
Debtor´s assets: Peter Král, Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, Slovakia, date of birth: July 16nd
19564, registered place of business Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok, Slovakia, company
identification No.: 30 527 856 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 7/2017 dated on January 11th 2017.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo účinnosť dňa 12.01.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina come in to effect on January 12th 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 01 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.
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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. Pohľadávka sa uplatňuje
v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

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

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address Prvá arbitrážna k.s., seat of the office: 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 01 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.
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In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

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

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

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

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

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

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

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
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Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K001172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Salvu 1985/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 527 856
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/23/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/23/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Král, nar. 16.07.1956, bytom Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Král, s miestom podnikania: Karola Salvu 1985/5,
034 01 Ružomberok, IČO: 30527856, týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu:
SK9011110000001090329030, BIC: UNCRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.

Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K001173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leverage Systems s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 343 589
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K 37/2011 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K 37/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisu majetku všeobecnej podstaty
Odstránenie súpisovej položky č. 1 – 50 % obchodný podiel v spoločnosti RADIO ON, s. r. o. v súlade s § 80 zák. č.
7/2005 ZKR.

V Banskej Bystrici, dňa 13.01.2017

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

84

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

Ing. Peter Medveď
Správca konkurznej podstaty

K001174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00hod. do 17:00hod.
v sídle správcu Nitrianska 42, 958 01Partizánske.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.
Správcovský
V Partizánskom 13.01.2017

dom,

k.

s.

K001175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danka Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinky 123, 053 40 Slovinky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1961
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 32K/24/2016 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/24/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky
Popis súpisovej položky
Iná majetková hodnota
finančné prostriedky zabezpečené na účte
Súpisová hodnota spolu

Celková suma v mene EUR
2.000,00 €

Deň zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty:
nadobudol počas konkurzu

Súpisová hodnota majetku
2.000,00 €
2.000,00 €

13.01.2017
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR – majetok, ktorý úpadca

Advisors k. s.
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správca konkurznej podstaty

K001176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Mičko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1974
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38K/52/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/52/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: Slavomír Mičko,
nar. 26.05.1974, trvale bytom Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, štátny občan SR oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Trenčín č.k.: 38K/52/2016, zo dňa 13.01.2017 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor Slavomír Mičko, address: Újazd 68, 913 31 Skalka nad Váhom, national:
Slovak republik: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín,
proc. no: 38K/52/2016dated on 13th of January 2017 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 9/2017 dňa 13.01.2017.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 9/2017 on
13th of January 2017. The bunkruptcy 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 Trenčín,
Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania 38K/52/2016, a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958
01 Partizánske, 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 of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Trenčín (District Court
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 38K/52/2016 and in one copy to
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Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the No. 38K/52/2016 and in one copy to
the bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01
Partizánske, 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, anking 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. 346/2000 on insolvency
proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze 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.
Any application 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 application of
claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application
period 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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125
of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, k.s., Správca

K001177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Táka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Adyho 2969/32, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1954
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2015 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku úpadcu v zmysle ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZKR"):
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Typ súpisovej položky

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 9/2015

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 10/2015

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 11/2015

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 12/2015

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 1/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 2/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 3/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 4/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 5/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 6/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 7/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 8/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 9/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 10/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 11/2016

44,42 €

44,42 €

Iná majetková hodnota

Zrážky z príjmu úpadcu za obd. mesiaca 12/2016

44,42 €

44,42 €

Súpisová hodnota spolu

710,72 €

Deň zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:

13.01.2017

Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty:
nadobudol počas konkurzu

§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR – majetok, ktorý úpadca

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K001178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pitoňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1.mája 2223/27, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32K/29/2016 S1035-27
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/29/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ingrid Pitoňáková, nar. 13.8.1972, podľa § 76 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. v znení
neskorších predpisov zverejňuje :
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY::
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Súpisová zložka majetku č. 1 :
Pohľadávka v sume 1660,00 € uhradená úpadcom do pokladne správcu v konkurznom konaní
č.32K/29/2016.
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 22.11.2016
Dôvod zaradenia do súpisu všobecnej podstaty: : na úhradu nákladov konkurzu
Súpisová hodnota: 1.660,00 eur

Súpisová zložka majetku č.2 :
Peňažný vklad úpadcu v sume 801,35 € na konkurzný účet správcu, na výzvu SKP.
Deň zaraadenia do súpisu všeobecnej podstaty: 9.12.2016
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: výber hotovosti úpadcom počas konkurzného konania č.k.
32K/29/2016 z účtu v inom peňažnom ústave.
Súpisová hodnota: 801,35 eur

Súpisová zložka majetku č.3:
Vklad sumy 240,- € na konkurzný účet správcu na základe žiadosti SKP v zmysle § 72 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, o vykonanie zrážky z príjmu úpadcu zamestnávateľom.
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 13.12.2016
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: Žiadosť správcu o vykonávanie zrážok z príjmu v zmysle § 72
ods.2 ZKR u zamestnávateľa RBS Tatry s.r.o. za mesiac november 2016.
Súpisová hodnota: 240,00 eur

Súpisová zložka majetku č. 4
Vklad sumy 200,- € na konkurzný účet správcu na základe žiadosti SKP v zmysle § 72 ods.2 zák.č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, o vykonanie zrážky z príjmu úpadcu zamestnávateľom.
Deň zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: 12.1.2017
Dôvod zaradenia do súpisu všeobecnej podstaty: Žiadosť správcu o vykonávanie zrážok z príjmu v zmysle
72 ods.2 ZKR u zamestnávateľa RBS Tatry s.r.o. za mesiac december 2016.
Súpisová hodnota: 200,00 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Správca úpadcu Jakub Klema, nar. 29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29, Košice-Šaca, v súlade s ustanovením
§ 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ako
i v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 26.09.2016 vykonal v Obchodnom vestníku č. 232/2016
z 5.12.2016 zverejnenie I. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku, a to súboru hnuteľných
vecí zaradených do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 58/2016 z 24.03.2016 pod
K006600. Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania neprihlásil žiaden záujemca.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že I. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K001180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/77/2015 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/77/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac jún 2016 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac júl 2016 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac august 2016 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 101,06 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac september 2016
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 97,48 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 68,71 EUR
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K001181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Skurkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 805/2, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Správca úpadcu František Skurkai, nar. 02.04.1983, bytom Exnárova 805/2, Košice-Dargovských hrdinov, v súlade
s ustanovením § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, ako i v zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 29.11.2016 vykonal v Obchodnom vestníku
č. 237/2016 z 12.12.2016 zverejnenie I. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku zaradeného
do všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 179/2016 z 19.09.2016 pod K021456.
Lehota na podávanie ponúk bola stanovená 10 dní do 15.00 hod. odo dňa zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
V stanovenej lehote sa do ponukového konania prihlásil jeden záujemca na odkúpenie hnuteľného majetku - a to
osobné motorové vozidlo SEAT CORDOBA, EČV: KE350EZ; VIN VSSZZZ6KZTR278656; rok výroby 1996, farba
zelená metalíza, počet najazdených km 224 589, za navrhnutú kúpnu cenu 501,00 €. Správca konštatoval, že
formálne a vecné náležitosti ponuky boli splnené.
Na základe uvedeného správca konštatuje, že I. kolo ponukového konania sa skončilo úspešne.
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JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K001182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Skurkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 805/2, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac október 2016 v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 467,20 EUR
Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky zo mzdy za mesiac november 2016
v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 883,64 EUR
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K001183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Erik Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 487/29, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2016 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Bc. Erik Klema, nar. 9. 6. 1988, trv. bytom: Železiarenská 487/29, 040 01 Košice,
vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp,. zn. 32K/3/2016, týmto správca podstaty úpadcu v súlade s ust. § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KORVI SLOVAKIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Osady 79, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 825 280
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
Štúrova 42, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25K/37/2013 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/37/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu -KORVI SLOVAKIA s.r.o., so sídlom časť Nové Osady 79, 925 22
Veľké Úľany, IČO: 36 825 280, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
25K/37/2013, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola zo zoznamu pohľadávok
zapísaná pohľadávka veriteľa
- Mesto Trebišov - v sume 1 590,64 eur (z toho istina 1 574,14 eur, náklady z uplatnenia 16,50 eur),
-Mesto Trebišov - v sume 1 590,64 eur (z toho istina 1 574,14 eur, náklady z uplatnenia 16,50 eur),
- Mesto Trebišov - v sume 14,20 eur (z toho istina 14,20 eur).

K001185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fečková Jana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miškovecká 19, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/3/2016 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o túto novú súpisovú zložku:
Por.č. 22:
- iná majetková hodnota – zrážky zo mzdy úpadcu za 12/2016, súpisová hodnota : 376,67 EUR
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K001186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasenčár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2016 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov a správcu v právnej veci vyhláseného konkurzu na
majetok úpadcu Jozef Jasenčár, narodený: 17.05.1956, bytom: Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová
Ves konaného dňa 13.01.2017 o 10.35 hod. v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra,
regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, miestnosť č. 217
nachádzajúca sa 2. poschodí.
Sp. zn. súdneho spisu: 31K/39/2016
Sp. zn. správcovského spisu: 31K/39/2016 S1720

Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov sa koná v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/20025 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), pričom zvolané bolo správcom na zasadnutí
prvej schôdze veriteľov zo dňa 13.01.2017.
Program schôdze:

1.Otvorenie schôdze
2.Určenie spôsobu komunikácie medzi zástupcom a správcom
3.Záver

Prítomní na schôdzi:
Zástupca veriteľov - Československá obchodná banka, a.s. , so sídlom: Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO
36 854 140, zastúpená advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegeduš & Partners s.r.o. so sídlom Prievozká
4/B, 821 09 Bratislana na základe plnej moci zo dňa 2.7.2013, ktorá následne splnomocnila advokátsku kanceláriu
Chochoľák & Česla s.r.o. so sídlom Krmanova 6, Košice na základe plnomocenstva zo dňa 21.06.2016 , ktorá
splnomocnila svoju advokátsku koncipientku Mgr. Zuzanu Pangrácovú na základe plnomocenstva zo dňa
12.01.2017
Mgr. Ľubica Gregušková, správca
Otvorenie schôdze.
Zástupca veriteľov bol oboznámený, že podľa § 38 ods. 2 ZKR je toto zasadnutie uznášaniaschopné. Zároveň bola
dodržaná lehota na konanie zasadnutia podľa § 38 ods. 1 ZKR.
Určenie spôsobu komunikácie medzi zástupcom veriteľov a správcom
Za účelom rýchlosti a hospodárnosti konania sa zástupca veriteľov a správca dohodli na e-mailovej komunikácii.
e-mailová adresa zástupcu veriteľov je:
akchc@akchc.sk a
e-mailová adresa správkyne je:
lubica.greguskova@gmail.com.
Záver
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Na záver bolo konštatované, že prítomný zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša žiadne námietky
voči priebehu zasadnutia. Zástupca veriteľov poveril správcu spísaním tejto zápisnice a požiadal správcu
o doručenie tejto zápisnice súdu.
V Spišskej Novej Vsi, 13.01.2017
Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K001187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopanická 62/42, 949 07 Nitra - Janíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2014-S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

ROZVRH VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY A ODDELENEJ PODSTATY
Úpadca:

Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
narodený 1.1.1969, Kopanická 42/62, 94907 Nitra- Janíkovce

Správca:

Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava

Sp. zn. súdu:

32K/14/2014, Okresný súd Nitra

Zn. správcu:

32K/14/2014-S1233

A.VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Dňa 18.08.2014 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 158/2014 uznesenie Okresného
súdu Nitra zo dňa 11.8.2014, v právnej veci navrhovateľa- Slovenská republika Daňový úrad Nitra so sídlom
Damborského 5, 94901 Nitra o vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu Ing. Tibor Kraščenič, narodený 1.1.1969,
Kopanická 42/62, 94907 Nitra- Janíkovce, ktorým príslušný súd pod sp.zn. 32K/14/2014 rozhodol o vyhlásení
konkurzu na majetok úpadcu a o ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky (v
súčasnosti Lužná 6, 85104 Bratislava), správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, pod číslom S1233.
II. Konkurzná podstata
Súpis oddelenej podstaty úpadcu, súpis majetku určeného na speňaženie a vyplatenie zabezpečených veriteľov bol
správcom zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 196/2014 dňa 14.10.2014 ako súpisová zložka všeobecnej
podstaty, následne bola preradená do súpisu oddelenej podstaty, a to oznámením v Obchodnom vestníku SR číslo
221/2014 zverejnenom dňa 19.11.2014:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
pozemok s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres
Nitra, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“, spoluvlastnícky
podiel: ½, súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur.
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Mgr. Miloš Ágg, správca úpadcu Ing. Tibor Kraščenič v konkurze, preradil súpisovú zložku majetku č. 1: pozemok
s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres Nitra,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“, spoluvlastnícky podiel: ½,
súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur, zo súpisu všeobecnej podstaty do súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika- Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra, ktorého
zabezpečené pohľadávky č. 18 a č. 19 boli v konkurznom konaní zistené čo do právneho dôvodu i výšky.
Súpis majetku všeobecnej podstaty predstavoval nasledujúce súpisové zložky majetku:
Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Iná majetková hodnota
Obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti TECHNO – AGRO s.r.o., Cabajská 10, 94901 Nitra, IČO:
36531146, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 11360/N,
spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 1.3.1999, veľkosť obchodného
podielu a rozsah splatenia vkladu: 200.000,- SKK (6.638,78 eur), podiel na obchodnom podiele: 100%, rok splatenia
vkladu: 1999, deň zaradenia majetku do súpisu majetku: 28.4.2015, súpisová hodnota majetku: 0,01 eur
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 83/2015 dňa 4.5.2015.
Súpisová zložka majetku bola zo súpisu majetku vylúčená pre nespeňažiteľnosť.
Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Iná majetková hodnota- preddavok na úhradu odmeny správcu a nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na
majetok fyzickej osoby, vo výške 663,88 eur, na účte číslo 2620769389/1100, vedenom v Tatra banke, a.s.,
súpisová hodnota majetku: 663,88 eur

Číslo súpisovej zložky majetku: 4
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie do 20.4.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,51 EUR
Deň zápisu: 20.4.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:
Číslo súpisovej zložky majetku: 5
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 21.4.2016 do 17.6.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,14 EUR
Deň zápisu: 17.6.2016
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:

Číslo súpisovej zložky majetku: 6
Druh súpisovej zložky: iná majetková hodnota- peňažné prostriedky- kreditný úrok na bežnom účte
Opis súpisovej zložky: kreditný úrok na bežnom účte, Tatra banka, a.s.. za obdobie od 18.6.2016 do 18.11.2016
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 0,07 EUR
Deň zápisu: 30.6.2016
Dôvod zapísania majetku do súpisu: §67 ods. 1 písm. a) ZKR –majetok patriaci úpadcovi
Dôvod sporného zápisu:

III. Určenie spôsobu speňaženia
O speňažení majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu bol oprávnený rozhodovať zástupca veriteľov –
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 81499 Bratislava, IČO: 35776005.
Veriteľ, Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra (zabezpečený veriteľ), si
v konkurznom konaní prihlásil zabezpečené pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok pod por. č. 18 a 19, ktoré
mu ku dnešnému dňu zakladajú postavenie účastníka konkurzného konania v zmysle ustanovenia § 24 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZKR).
Dňa 19.11.2014 bol v Obchodnom vestníku SR č. 221/2014 zverejnený súpis majetku oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa:
szm
1

štát obec

k.ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera

podiel

súpisová hodnota

SR

Malý Lapáš

1672

440/44

C

orná pôda

965 m2

1/2

16 000,00 €

Malý Lapáš

Dňa 19. 11. 2014 bolo v Obchodnom vestníku SR č. 221/2014 zverejnené oznámenie správcu, Mgr. Miloša
Ágga, o preradení súpisovej zložky majetku č. 1: pozemku s parcelným číslom 440/44, o výmere 965 m2, v
katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý Lapáš, okres Nitra, zapísanom na liste vlastníctva číslo 1672, orná pôda
parcely registra „C“ v spoluvlastníckom podiele ½, v súpisovej hodnote majetku: 16 000,- €, zo súpisu všeobecnej
podstaty do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, 94901 Nitra, ktorého zabezpečené pohľadávky č. 18 a č. 19 boli v konkurznom konaní zistené čo
do právneho dôvodu i výšky, č. zverejnenia K022318.
Podľa informácií správcu zo dňa 19.1.2015, správca úpadcu Libuši Kraščeničovej v konkurze, ktorej
správcom bola B.F.B. správcovská, v.o.s., manželky úpadcu, ktorej patrila polovica nehnuteľnosti, správca, B.F.B.
správcovská, v.o.s., vykonala dražbu nehnuteľného majetku- nehnuteľný majetok oboch úpadcov sa predával spolu,
v jednej dražbe organizovanej dražobníkom, ktorým bol B.F.B. správcovská, v.o.s. Dražba uskutočnená 17.6.2015
bola neúspešná. Správca v súlade so záväzným pokynom speňažil nehnuteľný majetok úpadcu - pozemok v obci
Malý Lapáš, okres Nitra, v spoluvlastníckom podiele s manželkou, pozemok o výmere 965m2, v spolupráci so
správcom manželky úpadcu, B.F.B. správcovská, v.o.s. V opakovanej dražbe, vytýčenej na deň 28.7.2015, na
notárskom úrade JUDr. Miriam Danczi, Nitra, sa stal vydražiteľom Marián Ďurech, ktorému bol udelený príklep vo
výške 17850,- eur, po vykonaní žrebovania z 2 ponúk rovnakej výšky. Správcovi bola poukázaná suma 8925,- eur.
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IV. Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate, t.j. pohľadávky uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu prednostne
pred pohľadávkami konkurzných veriteľov, sú špecifikované v prílohe k rozvrhu a tvoria ich najmä:
· súdny poplatok za konkurzné konanie,
· odmena a výdavky konkurzných správcov,
· poštovné,
· daňové pohľadávky,
· pohľadávky z pracovného pomeru, odvody do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní,
· bankové poplatky, poplatky za kolkové známky a notárske poplatky vynaložené
pri správe a speňažovaní majetku úpadcu.

B. VÝŤAŽOK
V čase od vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu bola speňažená nasledovná majetková zložka zaradená do
všeobecnej podstaty:
Popis speňaženej majetkovej zložky:
Nehnuteľnosť- pozemok s parcelným číslom 440/44, o výmere 965m2, v katastrálnom území Malý Lapáš, obec Malý
Lapáš, okres Nitra, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1672, druh pozemku- orná pôda, parcela registra „C“,
spoluvlastnícky podiel: ½, súpisová hodnota majetku: 16000,00 eur.
Popis speňaženia:
Nehnuteľnosť bola speňažená dobrovoľnou dražbou dňa 28.7.2015, na notárskom úrade JUDr. Miriam Danczi,
Nitra, vydražiteľom je Marián Ďurech, ktorému bol udelený príklep vo výške 17850,- eur, po vykonaní žrebovania z 2
ponúk rovnakej výšky. Správcovi bola poukázaná suma 8925,- eur.
Suma výťažku z dražby predstavuje 8925,- eur
C. POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
Pohľadávky proti podstate sú nasledovné:
Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 27.08.2014
suma pohľadávky : 1,45 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 27.08.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO: 36631124
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právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 02.09.2014
suma pohľadávky : 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 02.09.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 18.09.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 18.09.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.10.2014
suma pohľadávky : 5,50 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.10.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 07.10.2014
suma pohľadávky : 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 07.10.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.11.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.11.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 06.11.2014
suma pohľadávky : 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 06.11.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
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právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 07.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 07.11.2014

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO:36631124,
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 13.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 13.11.2014

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO:35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate
za obdobie september a október 2014,
suma pohľadávky: 225,40 EUR, pohľadávka uspokojená: nie

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 27.11.2014,
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 27.11.2014

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 1.12.2014
suma pohľadávky: 1,10 EUR, pohľadávka uspokojená: 1.12.2014

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 8.12.2014
suma pohľadávky: 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená: 8.12.2014

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,30 EUR, pohľadávka uspokojená: 15.12.2015

Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámky-
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právny dôvod vzniku pohľadávky : odmena predbežného správcu a výdavky predb. správy
suma pohľadávky : 320,12 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 22.12.2014

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 13.1.2015,
suma pohľadávky: 1,80 EUR, pohľadávka uspokojená: 13.1.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,40 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 09.02.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 09.02.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 20.2.2015

Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyprávny dôvod vzniku pohľadávky: odmena správcu do prvej schôdze veriteľov
suma pohľadávky: 663,88 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 17.03.2015 čiastočne vo výške 343,76 EUR
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Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 18.03.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 18.03.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 16.04.2015,
suma pohľadávky: 1,80 EUR, pohľadávka uspokojená: 16.04.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 11.05.2015,
suma pohľadávky: 1,50 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.05.2015

JUDr. Dagmar Hudecová, notár, Dunajská 8, Bratislava, IČO: 42260370
právny dôvod vzniku pohľadávky: osvedčenie listín ,
suma pohľadávky: 7,65 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.05.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 17.06.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 17.06.2015

JUDr. Jana Horňáková, Tranovského 57, Bratislava, Notársky úrad Štúrova 4, 811 02 Bratislava
IČO: 42263441
právny dôvod vzniku pohľadávky: overenie oznámenia o dražbe
suma pohľadávky: 10,03 EUR, pohľadávka uspokojená: 17.06.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 19.06.2015,
suma pohľadávky: 0,45 EUR, pohľadávka uspokojená: 19.06.2015
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Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 19.06.2015,
suma pohľadávky: 1,50 EUR, pohľadávka uspokojená: 19.06.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 29.06.2015,
suma pohľadávky: 1,35 EUR, pohľadávka uspokojená: 29.06.2015

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874
právny dôvod vzniku pohľadávky: prihláška pohľadávky proti podstate za obdobie november 2014 až máj 2015,
suma pohľadávky: 802,20 EUR, pohľadávka uspokojená: nie

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 04.08.2015,
suma pohľadávky: 1,35 EUR, pohľadávka uspokojená: 04.08.2015

B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 92101 Piešťany, IČO: 36832006
právny dôvod vzniku pohľadávky: pomerná časť nákladov dražby uskutočnenej dňa 28.7.2015, faktúra zo dňa
31.07.2015, číslo 201505
suma pohľadávky: 373,64 EUR, pohľadávka uspokojená: 11.08.2015

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné zo dňa 12.08.2015,
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená: 12.08.2015

Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 94901 Nitra
právny dôvod vzniku pohľadávky: zaplatenie preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu
suma pohľadávky: 663,88 EUR, pohľadávka uspokojená:
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Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné zo dňa 22.09.2014
suma pohľadávky : 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 22.09.2015

Veriteľ:
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava, IČO: 31321828
právny dôvod vzniku pohľadávky: kancelárske potreby
suma pohľadávky: 2,89 EUR, pohľadávka uspokojená: 21.3.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica , IČO:36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky : 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 21.3.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky: poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.4.2016

Veriteľ:
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 6, Bratislava, IČO:00686930
právny dôvod vzniku pohľadávky: poplatky za vedenie účtu za obdobie do 20.4.2016
suma pohľadávky: 48,25 EUR, pohľadávka uspokojená: priebežne

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,55 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 30.5.2016
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eriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 0,80 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 6.6.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 15.6.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 17.6.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 28.6.2016
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Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,15 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 27.7.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,25 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 3.10.2016

Veriteľ :
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
právny dôvod vzniku pohľadávky : poštovné
suma pohľadávky: 1,25 EUR, pohľadávka uspokojená dňa 19.10.2016

Sumarizácia

Všetky podstaty:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124

53,85 eur

(k 22.11.2016)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mostná 58, 949 01 Nitra, IČO: 35937874
TESCO STORES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 81561 Bratislava, IČO: 31321828
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 81106 Bratislava, IČO: 00686930
Daňový úrad Nitra- pohľadávka navrhovateľa v konkurznom konaní

k 22.11.2016

1027,60 eur
2,89 eur
90,46 eur
663,88 eur

Mgr. Miloš Ágg, správca, Michalská bašta 12, 94054 Nové Zámkyodmena predbežného správcu a výdavky

320,12 eur

odmena správcu do prvej schôdze veriteľov

663,88 eur

Budúce poplatky za vedenie účtu

18,00 eur

Celkom všetky podstaty
eur

2840,68

Oddelená podstata:
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B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 92101 Piešťany, IČO: 36832006

373,64 eur

JUDr. Jana Horňáková, notár, Tranovského 57, Bratislava, IČO: 42263441

10,03 eur

JUDr. Dagmar Hudecová, notár, Dunajská 8, Bratislava, IČO: 42260370

7,65 eur

Mgr. Miloš Ágg- odmena správcu zo speňaženia (znížená o 10%)

401,62 eur

Poplatok pri zrušení konkurzu

17,50 eur

Celkom len oddelená podstata

810,44 eur

Pohľadávky proti podstate- všetky podstaty

2840,68 eur

z toho oddelená podstata

2176,08 eur

z toho všeobecná podstata

664,60 eur

Pohľadávky proti podstate - oddelená podstata celkom (2176,08 + 810,44)
Celkom

2986,52 eur

- pohľadávky proti podstate

3651,12 eur

D. ROZVRHOVÁ ČASŤ
D. I. Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty:

664,60 eur

Pohľadávky proti podstate priradené k všeob. podstate

664,60 eur

Výťažok na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

0,00 eur

D. II. Výťažok na uspokojenie zabezpečených veriteľov
Výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty:

8925,00 eur

Pohľadávky proti podstate priradené k oddelenej podstate

2986,52 eur

Výťažok na uspokojenie zabezpečených veriteľov

5938,48 eur

D. III. Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov
Daňový úrad Nitra (Slovenská konsolidačná, a.s.)

5938,48 eur

Bratislava, 6.12.2016
..................................................
Mgr. Miloš Ágg
správca úpadcu
Ing. Tibor Kraščenič v konkurze
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K001188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Baculák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 66/5, 022 01 Čadca Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie súboru
majetku úpadcu (t.j. všetky súpisové položky majetku spolu uvedené nižšie),

B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 1/B
Popis: 5 kusov košíkov na zemiakové lupienky, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 2/B
Popis: 12 kusov tanierikov, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 3/B
Popis: 9 kusov šálok na cappucino, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 4/B
Popis: 8 kusov pohárov na čaj, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 5/B
Popis: 6 kusov malých šálok na presso lungo, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 6/B
Popis: 8 kusov tanierikov PARANÁ CAFÉ pod presso, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
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Číslo súpisovej položky 7/B
Popis: 6 ks tanierikov pod presso lungo, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 8/B
Popis: 12 ks nerezových pohárikov na mlieko, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 9/B
Popis: 6 ks nerezových konvičiek na horúcu vodu k pressu, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané
spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 10/B
Popis: 19 ks pohárov na polky 0,04 l, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 11/B
Popis: 9 ks pohárov na polky 0,05 l, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 12/B
Popis: 9 ks pohárov na polky 0,05 l, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 13/B
Popis: 6 ks pohárov na víno, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 14/B
Popis:12 ks malých krátkych lyžičiek, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 15/B
Popis:12 ks malých dlhých lyžičiek, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 16/B
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 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

Popis:2 ks karáf, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 17/B
Popis:6ks pohárov na šampanské, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 18/B
Popis:5 ks pohárov na likér, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 19/B
Popis:6 ks bielych tanierikov na pochutiny, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 20/B
Popis:4 ks misiek na arašidy a pod., približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 21/B
Popis: 14 ks tácok pod kávu, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 22/B
Popis:1 ks tácky na odkladanie umytých pohárov, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 23/B
Popis: Ručná umývačka na poháre, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 24/B
Popis: 5 ks svietnikov, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 25/B
Popis:1 ks rýchlovarná kanvica ORAVA VK 3712, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania - funkčná

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

110

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 26/B
Popis: 2 ks 6 kg hasiacich práškových prístrojov zn. HASPO, približný rok výroby 2014, opotrebovanie primerané
spôsobu a času používania - funkčné
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 27/B
Popis:1ks reklamná železná stojanová tabuľa 60 x 113 cm, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané
spôsobu a času používania - funkčná
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 28/B
Popis: 4 ks bezpečnostných kamier s nahrávacím modemom VT Vision, približný rok výroby 2015, opotrebovanie
primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 29/B
Popis: 1ks monitor LG 55cm a počítačová konzola HP, približný rok výroby 2014, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 30/B
Popis: 6 ks reproduktorov zn. MC FUN, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 31/B
Popis: 17 ks stropných svetiel 38 x 38 cm, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 32/B
Popis: 3 ks bodových svetiel, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 33/B
Popis: 4 ks okrúhlych stropných svetiel, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 34/B
Popis: 1ks plazmová televízia LG uhlopriečka 130 cm, približný rok výroby 2013, opotrebovanie primerané spôsobu
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Popis: 1ks plazmová televízia LG uhlopriečka 130 cm, približný rok výroby 2013, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 35/B
Popis: 4 ks nástenné držiaky na toaletný papier zn. MERIDA, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané
spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 36/B
Popis: 3ks plastová WC kefa, približný rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 37/B
Popis: 2ks kyslíkových bômb zn. HASTEX, približný rok výroby 2010, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 38/B
Popis: 3ks plastových odpadkových košov 25 L a 1 kôš 10L nerezový, približný rok výroby 2015, opotrebovanie
primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 39/B
Popis: 1ks vodovodná batéria v dreze, približný rok výroby 2013, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 40/B
Popis: 1ks nerezový stôl s umývadlom 60 x 150 cm, približný rok výroby 2013, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 41/B
Popis: 1ks drevená skriňa z masívu s tromi policami a 4 šuflíkmi 60 x 196 cm, približný rok výroby 2013,
opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 42/B
Popis: 1ks drevená skriňa z masívu s dvomi policami a dvomi otváracími policami 100 x 196 cm, približný rok
výroby 2013, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 43/B
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Popis: 1ks pokladňa EURO 100, približný rok výroby 2011, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 44/B
Popis: 1ks plechový regál s tromi policami 75 x 150 cm, približný rok výroby 2011, opotrebovanie primerané
spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 45/B
Popis: 3ks drevených jednoduchých stolov, približný rok výroby 2011, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 46/B
Popis: 10 ks čalúnených rohových sedačiek vyhotovených na mieru, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané
spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 47/B
Popis: 5 ks drevených svietiacich stolov z drevotriesky so sklom na mieru, rok výroby 2015, opotrebovanie
primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 48/B
Popis: stolová svietiaca kocka, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 49/B
Popis: 3 taburetky čalúnené, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 50/B
Popis: 2 barové stoličky, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 51/B
Popis: barový pult (doska), podesta nad barom a skriňa na príslušenstvo k baru – materiál buk, rok výroby 2015,
opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 52/B
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Popis: keramické konvičky na mlieko ku káve 0,05 l – 10 ks, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu
a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 53/B
Popis: zosilovač na hudbu Denon PMA - 280, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 54/B
Popis: chladnička RED BULL na energetické nápoje, rok výroby 2014, opotrebovanie primerané spôsobu a času
používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 55/B
Popis: reklamná tabuľa veľkosť 250 x 60 cm, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Číslo súpisovej položky 56/B
Popis: reklamná tabuľa veľkosť 90 x 60 cm, rok výroby 2015, opotrebovanie primerané spôsobu a času používania
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 63/B
Popis: 1x Bacardi, Tuzemský Um 1l, 2x Tequila Gold 0,7l, 1x Malibu 0,7 l, 1x Beefeater 0,7l, 1x Tatranský čaj 0,7 l,
1x Fernet Stock Citrus 1l, 1x Fernet Stock 1l, 1x Puschkin Time 1l, 1x Puschkin Black 1l, 1x Finlandia 0,7 l, 2x
šampanské Hubert Club 0,7l, predpokladaný rok výroby 2016, súbor hnuteľných vecí nebol použitý ani otvorený
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 64/B
Popis: 6x Plzeň 12* 0,5 l, 7x Kozel 11* 0,5 l, rok výroby 2015, hnuteľné veci sú po dátume konečnej spotreby
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 65/B
Popis: 33x Tyčinky DRU 45 g, 6x Chips Slovakia 75 g, rok výroby 2015, hnuteľné veci - pochutiny sú po dátume
konečnej spotreby
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 66/B
Popis: 5x Sprite 0,33 l, 22x Coca Cola Zero 0,33 l, 19x Coca Cola Vanila 0,33 l, 8x Monster – energy drink, rok
výroby 2015, hnuteľné veci - nápoje sú po dátume konečnej spotreby
B: Typ súpisovej zložky majetku: Súbor hnuteľných vecí
Číslo súpisovej položky 67/B
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Popis: 9x Fanta 0,33l, 14x Coca Cola 0,33 l, 26x Bonaqua – jemne perlivá 0,25 l, 21x Bonaqua – perlivá 0,25l, 9x
Cappy 0,2l, 32x Red Bull – energy drink, predpokladaný rok výroby 2016, súbor hnuteľných vecí – nápoje nebol
použitý ani otvorený a nie sú ani po dátume spotreby

Podmienky ponukového konania :
1/ Lehota na predkladanie ponúk bude 20 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
2/ Súbor majetku sa speňažuje ako celok.
3/ Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,

- pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
· meno, priezvisko,
· bydlisko,
· rodné číslo,
· vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
· fotokópiu preukazu totožnosti;
- pri právnickej osobe:
· obchodné meno,
· sídlo,
· IČO,
· výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac,
· podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného
registra;

- pri fyzickej osobe podnikateľovi:
· meno, priezvisko,
· bydlisko,
· rodné číslo,
· vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
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· fotokópiu preukazu totožnosti,
· výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,

musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za celý súbor hnuteľných vecí

· musí byť doručená včas poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej
označením " VPK-3K/14/2016-neotvárať ". Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
· vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
· vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 4. tohto
ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka
záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na strane záujemcu
neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote,
· doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu podľa bodu 4. tohto pokynu.
4/ Záujemcovia v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 100,-EUR
z ponúkanej kúpnej ceny na č.ú. SK29 0200 0000 0037 2527 6956. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená
ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy. Ostatným neúspešným
záujemcom bude záloha vrátená.
5/ Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6/ Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu, o čom bude spísaná zápisnica. O termíne, čase a mieste otvárania obálok správca emailom upovedomí
zástupcu veriteľov najmenej 2 pracovné dni vopred s tým, že zástupca veriteľov má v prípade záujmu právo sa
otvárania obálok zúčastniť. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka bola podaná včas, či
obsahuje všetky náležitosti tohto ponukového konania a či sú k nej priložené požadované doklady.
7/ Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní
dvoch alebo viacerých záujemcov, budú uchádzači požiadaní o navýšenie ich ponuky ak ponuky zostanú stále
rovnaké, víťaz sa určí náhodným výberom prostredníctvom losovania
8/ Výsledky ponukového konania s uvedením najvhodnejšej ponuky správca oznámi zástupcovi veriteľovi do 3
pracovných dní odo dňa otvorenia obálok s ponukami písomne alebo emailom. Po neoznámení negatívneho
stanoviska s ponukou zo strany zástupcu veriteľov oznámi správca úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola
najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto
záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9/ Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu do
10 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto pokynu. V tejto lehote je úspešný
záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu, a to tak, že kúpna cena musí byť pripísaná na účet označený
na tento účel správcom najneskôr v posledný deň 20 - dňovej lehoty.
10/ Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
11/ Prípadný záujemca si môže dohodnúť ohliadku súboru hnuteľného majetku po dohode so správcom na tel. č.
0948 497 580, alebo na mailovej adrese info@bankrotujem.sk, kedy budú podané bližšie informácie. Súbor majetku
sa nachádza v meste Čadca, kde by bola vykonaná aj ohliadka.
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Štefan Krnáč, správca

K001189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu Okresného úradu Bratislava zo dňa 12.12.2016 a 22.12.2016 v zmysle § 84 ods. 1
ZKR, JUDr. Karol Kovár, so sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/13/2015, na majetok úpadcu Juraj Ondrejčák, nar.
2. júla 1976, trvale bytom: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, občan Slovenskej republiky (ďalej
aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 4. kolo verejného ponukového konania,
na predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom speňaženia majetku zapísaného v súpise
majetku všeobecnej podstaty pod súpisovými zložkami: 36. – 37. Obhliadka nižšie uvedených motorových vozidiel
vedených pod súpisovými zložkami: 36. – 37. sa uskutoční dňa 26. januára 2017 v čase od 10:00 – 12:00 hod.
a to v priestoroch garáže domu na adrese – Cesta na Klanec 83/83, 841 03 Bratislava – Lamač.

I.
Predmet predaja
Dôvod
Číslo
Deň zapísania
zapísania
súpisnej
majetku
do Popis
majetku do
zložky
súpisu
súpisu

Súpisná
Počet Spoluvlast.
hodnota
kusov podiel úpadcu
v EUR.

Najnižšie
podanie
v EUR.

36.

§ 67 ods. ods.
1 písm. a) 01.07.2015
ZKR

Viacúčelová-detská štvorkolka YAMAHA
660, zelenej farby, EČV: BA986AM, 1
kategória L7e, celková hmotnosť: 362 kg

1/1

3.500,-

1.400,-

37.

§ 67 ods. ods.
1 písm. a) 01.07.2015
ZKR

nákladný príves, DC plošinová karoséria,
VEZEKO HUSKY BB1/P1300, šedej farby,
1
EČV: BA698YT, kategória O2, celková
hmotnosť: 1300 kg

1/1

5.000,-

2.000,-
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II.

Podmienky verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne za
jednotlivú položku speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu v rámci príslušného kola
verejného ponukového konania.
2. V 4. kole je minimálna výška podania 40 % súpisnej hodnoty za jednotlivú položku speňažovaného
majetku.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

·

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 20% zo sumy najnižšieho podania pri jednotlivej položke,
ktorej sa návrh/ponuka týka, a to v prospech nižšie uvedeného účtu konkurznej podstaty úpadcu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK5311110000001325147005
Variabilný symbol: číslo súpisovej zložky (čísla 36. alebo 37.)
Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s rodným číslom v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej minimálnej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho
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jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho
podania v rámci verejného ponukového konania, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne
v prospech konkurznej podstaty majetku úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto
súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„Juraj Ondrejčák“ – PONUKA/NÁVRH – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - NEOTVÁRAŤ“ na adrese
správcovskej kancelárie správcu JUDr. Karol Kovár: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·
·

Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho jednoznačne
identifikovať.
Návrh kúpnej ceny v eurách (€) za každú položku o ktorej kúpu prejaví záujem.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Na ponúkané kúpne ceny v nižšej výške ako je stanovené najnižšie podanie pre jednotlivé ponúkané
majetky sa nebude prihliadať.
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·

Záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz
predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať určitého majetku patriaceho do
konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať rovnakej súpisnej
položky majetku konkurznej podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol
najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá
ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

VI.
Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca za prítomnosti zamestnanca
Okresného úradu Bratislava, a to do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn Okresného úradu Bratislava.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu
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K001190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nábytok GALAN s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 6, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 741 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. – o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej aj ako „ZKR“)

Na základe záväzného pokynu veriteľského výboru v zmysle zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zo dňa
5.12.2016, zverejnená v OV č. 237/2016 dňa 12.12.2016, podľa § 83 ods.1 písm. b) ZKR, JUDr. Karol Kovár, so
sídlom: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR,
značka správcu: S 310, ustanovený správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Bratislava I, pod sp. zn. 4K/15/2016, na majetok úpadcu Nábytok GALAN, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 6,
902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442 (ďalej aj ako „úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR 1.
kolo verejného ponukového konania, na predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za účelom
speňaženia majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty – hnuteľné veci a nehmotný majetok úpadcu
pod súpisovými zložkami: 1. – 26. s prednosťou ponúk na celý súbor. Obhliadka sa uskutoční dňa 02.02. 2016
v čase od 10:00 – 12:00 hod. a to v priestoroch skladu na adrese – Ivánska cesta 26, Bratislava.

I.
Predmet predaja

Súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.184/2016 dňa 26.9.2016

Číslo súpisovej zložky: 1
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Teplovzdušný agregát K 20/PO
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

121

Obchodný vestník 12/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.01.2017

Stav opotrebovanosti: používané cca 18 rokov
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Tehelná 10, 902 01 Pezinok, toho času v správe Unicredit Leasing,
budova je uzamknutá, kľúče má len Unicredit
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 2
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: TREZOR / Ivánska
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: používané cca 15 rokov, pripevnené k nábytku kancelárie
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 3
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Registračná pokladnica P2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: PC morálne aj fyzicky opotrebované
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur
Číslo súpisovej zložky: 4
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Trezorová skriňa
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Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: pevne spojene s budovou
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1455,40 Eur

Číslo súpisovej zložky: 5
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Slovak alarms
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: morálne opotrebované
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena):

1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 6
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Regálový systém SILIT
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 7
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Počítačka bankoviek Procin
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 8
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mercedes BENZ PK110BX, VIN : WDB9036231R731704
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 13.2.2008
Stav opotrebovanosti: počet najazdených kilometrov cca 185 000
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: (momentálne nepojazdné, vybitá batéria, pokazený štartér)
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1000,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 9
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: MITA KM-2050 kopír.stroj
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: morálne aj fyzicky opotrebovaná
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 10
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: stôl rokovací MAKASAR
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: poškodený používaním
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 11
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: PC – Kalina - grafik
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: zastaralý
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 12
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Zhrňov.stena Harmonia
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
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Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru, pevne spojené s budovou
Súpisová hodnota majetku (aj mena):

1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 13
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: pokladňa DH sada
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 14
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: dochádzkový systém – RFID sním
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: vyrobené na mieru
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 15
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
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Popis: zostava regálov DH
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: šrotová cena
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 16
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Server HP doménový radič
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: je funkčný len s položkou č. 18
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 17
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: MERCEDES SPRINTER PK752 BE karoséria skriňová, VIN : WDB9062351N369086
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 7.12.2004
Stav opotrebovanosti: počet najazdených kilometrov cca 255 000
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.000,00 Eur
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Číslo súpisovej zložky: 18
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Server HP DL380G7X5660
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: je funkčný len s položkou č. 16
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4. 007,06 Eur

Číslo súpisovej zložky: 19
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: PROG.MICROSOFT BUS.SOL.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 20
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Web aplikácia a databáza
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
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Poznámka: vyrobené na mieru
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 21
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Win 2003 Server R2
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 22
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: MBS – Navision ID-ZA 1200
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 23
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: AutoCAD LT 2009 CZ
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
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Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: zastaralý, nepodporovaný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 24
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Adobe CS3.3 Design Stan. CZ Wi
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Poznámka: zastaralý, nepodporovaný
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 25
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: MS WIN Server Stand.Edit.
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 26
Typ súpisovej položky majetku: NEHMOTNÝ MAJETOK
Popis: Virtual SAN App.Sofw. VMwar
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Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: pred rokom 2012
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 12.09.2016
Miesto uloženia: Nábytok GALAN, s.r.o., Ivánska cesta 26, Bratislava
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,98 Eur

II.

Podmienky verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedenom článku III., zloží na konkurzný účet úpadcu
vratnú peňažnú zábezpeku.

1. Pri splnení podmienok uvedených v nižšie uvedených článkoch IV. a V., navrhne/ponúkne jednotlivo
alebo za celý súbor speňažovaného majetku najvyššiu kúpnu cenu - (prednosť má záujemca
s ponukou na celý súbor) - v rámci príslušného kola verejného ponukového konania.

1. V 1. kole je minimálna výška podania 100 % súpisnej hodnoty za každú jednotlivú položku
speňažovaného majetku.

III.

Podmienky zloženia zábezpeky

Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 20 % z hodnoty súpisu majetku všeobecnej podstaty v prospech
nižšie uvedeného účtu konkurznej podstaty úpadcu:

VÚB a.s.
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IBAN: SK8602000000003092330851
Variabilný symbol: 4152016
Správa pre adresáta: svoje meno a priezvisko/obchodné meno spolu s rodným číslom v prípade
fyzickej osoby, resp. IČO v prípade právnickej osoby.

·

Zábezpeka musí byť pripísaná v stanovenej výške na vyššie uvedenom správcovskom účte
najneskôr deň pred otváraním ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.

·

V prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z
jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, ním poskytnutá peňažná zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku
úpadcu ako zmluvná pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.

IV.

Termín a miesto predkladania návrhov/ponúk

·

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú na adrese správcovskej kancelárie správcu JUDr.
Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

·

Ponuky sa predkladajú v zapečatenej obálke, viditeľne označenej nápisom : VEREJNÉ PONUKOVÉ
KONANIE - HNUTEĽNÉ VECI A NEHMOTNÝ MAJETOK - KONKURZ 4K/15/2016 - NEOTVÁRAŤ“

·

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 40 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže v Obchodnom vestníku SR, pričom v posledný deň
lehoty je určený čas doručenia do 15:00 hod.

V.

Nevyhnutné podmienky návrhu/ponuky

·

Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov právnických osôb je to výpis z obchodného registra, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

·

Ponuka musí obsahovať kúpnu cenu za vyššie uvedené súpisové položky majetku všeobecnej podstaty
alebo celý súbor, doklad preukazujúci krytie kúpnej ceny.

·

V prípade ak ponuku predkladá záujemca – fyzická osoba, predloží súhlas so spracovaním osobných
údajov.

·

Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky.

·

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku (príp. v českom jazyku) a návrh kúpnej ceny v eurách (€).

·

Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu alebo na
základe overeného plnomocenstva.

·

Na ponúkanú kúpnu cenu v nižšej výške ako je stanovené najnižšie podanie pre ponúkané súbory sa
nebude prihliadať.

·

Záujemca v ponuke oznámi číslo účtu, na ktorý mu budú v prípade neúspešnosti vo verejnom ponukovom
konaní vrátené finančné prostriedky, ktoré zložil ako zábezpeku.

·

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, nebude
sa na ňu prihliadať.

·

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na daný súbor s rovnakým najvyšším podaním,
správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku navýšiť a upraviť.

·

Správca môže odmietnuť všetky ponuky v prípade ich nevýhodnosti.

·

Prijatie konkrétnej ponuky je podmienené súhlasom príslušného orgánu, a to veriteľským výborom.

VI.
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Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 dní od uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví zápisnica.

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 10 kalendárnych
dní odo dňa otvorenia obálok.

Správca konkurznej podstaty vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a
záväzný pokyn veriteľského výboru.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného
kola verejnej obchodnej súťaže.

Kúpna zmluva bude v prípade prijatia ponuky uzavretá najneskôr do 15 dní od prijatia ponuky s tým, že
kúpna cena bude zaplatená v deň podpísania kúpnej zmluvy a vlastnícke právo k vyššie uvedeným súpisovým
položkám majetku všeobecnej podstaty prejde na kupujúceho (víťaza ponukového konania), nadobudne predmet
ponukového konania ako stojí a leží bez akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/55568213, prípadne mailom na adrese: zitna@plg.sk

JUDr. Karol Kovár
Správca konkurznej podstaty úpadcu
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