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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

K001396
Spisová značka: 6R/1/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: L E H O R, spol.
s r.o., so sídlom Lietavská 16,
851 06 Bratislava, IČO: 35 754 524, zapísaného v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.
18022/B o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06
Bratislava, IČO: 35 754 524, o návrhu na potvrdenie reštrukturalizačného plánu a nahradenie súhlasu skupiny
nesúhlasiacej s plánom súdom
rozhodol
Súd nahrádza súhlas Skupiny Sberbank s reštrukturalizačným plánom dlžníka:
L E H O R, spol. s r.o., so sídlom
Lietavská 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35 754 524, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 20.12.2016 a ktorý
je prílohou tohto uznesenia.
Súd potvrdzuje reštrukturalizačný plán dlžníka: L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava,
IČO: 35 754 524 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 20.12.2016, ktorý je prílohou tohto
uznesenia.
Súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35
754 524.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Prílohu tohto uznesenia tvorí reštrukturalizačný plán potvrdený súdom. Plán je súčasťou súdneho spisu.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001397
Spisová značka: 6K/72/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, 3910 Zwettl, Rakúska republika, zastúpený: Sympatia Legal, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/B,
821 09 Bratislava, IČO: 47 256 834, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: KZ Invest, s.r.o., so sídlom
Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 36 677 426
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: KZ Invest, s.r.o., so sídlom Suchohradská 6, 841 04 Bratislava, IČO:
36 677 426.
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.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 13.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001398
Spisová značka: 6K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: CREDIS INVEST ALFA, s.r.o., so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, IČO: 50 032 798, právne zastúpený: BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto
1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VULM SK s.r.o., so
sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 36 830 208
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: VULM SK s.r.o., so sídlom Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, IČO: 36
830 208.
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.
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 Bratislava I dňa 13.1.2017
Mgr. Angela Balázsová, sudca
K001399
Spisová značka: 2K/28/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Norbert Naď, nar. 03. 11.
1980, bytom B. Nemcovej 956/41, 990 01 Veľký Krtíš, správcom konkurznej podstaty ktorého je KRIVANKON, k.s.,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 94, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Norbert Naď, nar. 03. 11. 1980, bytom B. Nemcovej 956/41, 990 01 Veľký
Krtíš po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001400
Spisová značka: 1K/3/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ivona Kubove, nar. 15. 05.
1965, bytom Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča, správcom ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom
kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
I.
II.

Súd s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku.
Správca uspokojí veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

1.
HOME CREDIT Slovakia, a.s., Teplická 4734/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176 - uspokojuje sa
sumou 11,42 Eur,
2.
POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - uspokojuje sa sumou 18,40
Eur,
3.
PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 869 464 - uspokojuje sa sumou
253,95 Eur,
4.
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154 - uspokojuje sa
sumou 805,50 Eur,
5.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 - uspokojuje sa
sumou 1 306,02 Eur,
6.
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 - uspokojuje sa sumou 1
684,26 Eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001401
Spisová značka: 2K/53/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marek Repiský, nar. 03. 09.
1988, bytom 966 77 Ostrý Grúň, Ostrý Grúň 211, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Jaroslav Jakubčo,
so sídlom kancelárie 974 11 Banská Bystrica, Mladých budovateľov 2, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Marek Repiský, nar. 03. 09. 1988, bytom 966 77 Ostrý Grúň, Ostrý Grúň
211 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca

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

3

Obchodný vestník 15/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

K001402
Spisová značka: 4K/85/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa JUDr. Pavel Balog, nar. 16. 08. 1956, Železničná 6/1, 979
01 Rimavská Sobota - likvidátor dlžníka AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o. " v likvidácii", so sídlom A. Markuša č.
539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221, o návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e JUDr. Juraja Rybára, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709
do funkcie predbežného správcu dlžníka AUTO METAL LAK HRINKO s.r.o. " v likvidácii", so sídlom A. Markuša č.
539/3, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 36 619 221.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a
vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s
tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu
do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a
najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001403
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Marek Barjak, nar. 02. 09. 1989, bytom 990 01
Veľký Krtíš, Písecká 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi - Marek Barjak, nar. 02. 09. 1989, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 5
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001404
Spisová značka: 2K/36/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10.
1977, bytom 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 2509/36, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jozef
Oravec, so sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu,
takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ľubomír Kurčík, nar. 25. 10. 1977, bytom 962 21 Lieskovec, Lieskovská
cesta 2509/36, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001405
Spisová značka: 26K/6/2014

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, Košice
proti dlžníkovi: Zel - Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403 o návrhu na otvorenie
malého konkurzu takto
rozhodol

U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 07.07.2014, č.k.: 26K/6/2014-97, na majetok
úpadcu: Zel - Ko international, spol. s r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO: 17 079 403 z a m a l ý.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001406
Spisová značka: 26K/48/2016
OZNAM
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Prvý mestský hádzanársky klub Košice v likvidácii, so sídlom Alejová 2,
040 11 Košice-Juh, IČO: 31 309 208 uznesením č.k. 26K/48/2016 - 172 zo dňa 19.12.2016 zastavil konkurzné
konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.

Okresný súd Košice I dňa 16.1.2017
JUDr. Michal Leščinský, 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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K001407
Spisová značka: 31K/26/2010
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : BASTI, s.r.o., so sídlom Štúrova 51, 949
01 Nitra, IČO: 36 525 600, ktorého správcom je: B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, IČO: 36 832 006, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I.Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu BASTI, s.r.o., IČO: 36 525 600, so sídlom Štúrova 51, 949 01 Nitra, pre
nedostatok majetku.
II.Súd p r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra odmenu z
výťažku vo výške 35 168,06 eur.
III. Súd p r i z n á v a správcovi B.F.B. správcovská, v.o.s., adresa kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra náhradu
výdavkov vo výške 0,00 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie 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 správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001408
Spisová značka: 32K/27/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu: SLATUR TRADE, s.r.o. v
konkurze, so sídlom Novomestská 1894/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 999 909, ktorého správcom je Ing. Jozef
Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Jozefa Kulicha, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.1.2017
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K001409
Spisová značka: 31K/39/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Gertruda Sinnighe, nar.
28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodný vestník 15/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 23.01.2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Bc. Gertruda Sinnighe, nar.
28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Farská 30, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Krajského súdu v Bratislave uznesením č.k. 1CoKR/6/2015-181 zo dňa 30.6.2015 na
majetok úpadcu Bc. Gertruda Sinnighe, nar. 28.11.1979, bytom A. Gyürkyho 877/3, 936 01 Šahy, z r u š u j e po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001410
Spisová značka: 31K/34/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : EDVA, s.r.o, IČO: 31 448 534, so
sídlom M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, ktorého správcom je: Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Seberíniho 2,
821 03 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/34/2011-96 zo dňa 18.11.2011 na majetok úpadcu
EDVA, s.r.o, IČO: 31 448 534, so sídlom M. R. Štefánika 1, 945 01 Komárno, z r u š u j e po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 17.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001411
Spisová značka: 31K/5/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ing. Štefan Belobrad, nar.
23.5.1952, bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno, ktorého správcom je: Mgr. Ľubomíra Beňová, adresa
kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/5/2015 -64 zo dňa 23.3.2015 na majetok úpadcu Ing.
Štefan Belobrad, nar. 23.5.1952, bytom Vnútorná okružná 17/90, 945 01 Komárno, z r u š u j e po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 23.01.2017

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie 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 správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001412
Spisová značka: 4R/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka
MS - Bau, spol. s r.o., v
reštrukturalizácii, so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 791, správcom ktorého je Mgr. Peter Žoldoš, so
sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštrukturalizačného plánu, takto
rozhodol
p o t v r d z u j e reštrukturalizačný plán dlžníka MS - Bau, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, so sídlom Vodná 18, 080
01 Prešov, IČO: 36 458 791 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 30.12.2016, ktorý je prílohou
tohto uznesenia,
k o n č í reštrukturalizáciu dlžníka MS - Bau, spol. s r.o., v reštrukturalizácii, so sídlom Vodná 18, 080 01 Prešov,
IČO: 36 458 791.
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 16.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001413
Spisová značka: 1K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VODOSTAV Žalobín s.r.o., so sídlom: Žalobín 77, 094 03
Žalobín, IČO: 36 490 351 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu
na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 11.01.2017, a to tak, že predloží:
1.
návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. - o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
( ďalej len „ZKR“ ) v dvoch rovnopisoch,
2.
poslednú riadnu individuálnu účtovú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka a ak bola individuálna účtovná
závierka predmetom overovania audítorom, je potrebné pripojiť aj správu audítora a to všetko v dvoch rovnopisoch.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/1/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
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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2.
poslednú riadnu individuálnu účtovú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka a ak bola individuálna účtovná
závierka predmetom overovania audítorom, je potrebné pripojiť aj správu audítora a to všetko v dvoch rovnopisoch.
Obchodný vestník 15/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 1K/1/2017 vo vyššie stanovej lehote.
V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Poučenie:

Deň vydania: 23.01.2017

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako
písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za
zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001414
Spisová značka: 1K/66/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marián Tokár, nar.
09.10.1960, trvale bytom Sídlisko I. 922/30, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová,
so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Marián Tokár, nar. 09.10.1960, trvale bytom Sídlisko I. 922/30, 093 01 Vranov
nad Topľou po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 16.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001415
Spisová značka: 1K/36/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Macko, nar.
20.06.1971, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Petrovi Novosadovi, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001416
Spisová značka: 1K/36/2016

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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Deň vydania: 23.01.2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Macko, nar.
20.06.1971, trvale bytom 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Petra
Novosada, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1659,70 eur
zloženého dňa 31.08.2016 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie položka 12/2016.
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 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 17.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001417
Spisová značka: 4K/33/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: PULOMED, spol. s r.o., so sídlom Námestie slobody 2,
06601 Humenné IČO: 36 444 677, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ASTEC s.r.o., so sídlom
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, IČO: 36 649 050, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ASTEC s.r.o., so sídlom Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, IČO: 36 649
050,
ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov,
ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike,
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, prihlásili v základnej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu; v jednom rovnopise na Okresnom súde Prešov
k sp. zn. 4K/33/2016. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len „ZKR“/). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
pohľadávky. Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
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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

prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno,
priezvisko
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vydania:
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky,
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej pohľadávky
musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v
deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje
a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje
v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. K prihláške nepeňažnej
pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku
neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu má dlžník právo podať odvolanie. Odvolanie je potrebné podať do 15 dní odo dňa doručenia
uznesenia 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).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len C.s.p.) strana má z dôvodov podľa § 49 ods. 1 C.s.p. právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už
nadriadený súd rozhodol, a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci, súd neprihliada (§ 197 ods. 6 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 16.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001418
Spisová značka: 2K/1/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Dura, nar. 27.8.1951, bytom
Duchnovičova 106/578, 068 01 Medzilaborce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Štefan Dura, nar. 27.8.1951, bytom Duchnovičova 106/578, 068 01
Medzilaborce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra

Okresný súd Prešov dňa 17.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001419
Spisová značka: 28K/24/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Iveta Podhradská, nar. 03.04.1979,
bydliskom 1. mája 256/4, 972 51 Handlová, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, o žiadosti správcu na poukázanie
preddavku takto
rozhodol
I. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Beata
Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180,
nevyplatený preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 995,82 eur na účet úpadcu zriadený za účelom
konkurzu, a to z preddavku zloženého úpadcom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou D18 2/2013.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001420
Spisová značka: 38NcKR/16/2016
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/16/2016
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Rastislav Matys, trvale bytom Hodžova 1479/13, Trenčín

nariaďuje pojednávanie
na deň 7.3.2017 o 11:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 23.01.2017

na deň 7.3.2017 o 11:00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.
Podľa § 183 ods. 3 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 4 CSP 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
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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K001421
Spisová značka: 38NcKR/2/2014
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/2/2014
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Lýdia Vartovníková, trvale bytom Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce

nariaďuje pojednávanie
na deň 7.3.2017 o 11:30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. 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.
Podľa § 183 ods. 3 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 4 CSP 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, žeVydáva 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
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný
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alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001422
Spisová značka: 22K/11/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti
KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s. r. o. so sídlom Křižíkova 3085/68n, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika,
IČO 634 89 341, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť STM POWER a. s. so
sídlom Lieskovec 598/75, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 321 982, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi obchodnej spoločnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s. r. o. so sídlom Křižíkova
3085/68n, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČO 634 89 341 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659,70 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - veriteľovi
obchodnej spoločnosti KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s. r. o. so sídlom Křižíkova 3085/68n, Královo Pole, 612 00
Brno, Česká republika, IČO 634 89 341 preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1
659,70 eura evidovaného pod položkou reg. D19 126/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001423
Spisová značka: 40K/29/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Alfréd Tóth, nar. 14.01.1966,
trvale bytom Rozkvet 2029/52, 017 01 Považská Bystrica, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Zuzana
Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi JUDr. Zuzane Ondrejovičovej so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S1657 sa priznáva paušálna odmena vo výške 663,88 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby nasledujúci deň po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
správcovi JUDr. Zuzane Ondrejovičovej so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
značka správcu S1657, priznanú paušálnu odmenu vo výške 663,88 eura, a to z preddavku zloženého úpadcom na
účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 53/2016.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001424
Spisová značka: 29K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956, bytom
Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je BANKRUPTCY LIQUIDATION, k. s. so sídlom
kancelárie Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956, bytom Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín sa zrušuje po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného
sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K001425
Spisová značka: 29K/9/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956, bytom Žilinská 650/16,
911 01 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Rudolf Paulech, nar. 28.10.1956, bytom Žilinská 650/16, 911 01 Trenčín na povolenie
oddlženia sa vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa doručuje iným
spôsobom (§ 199 ZKR).
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K001426
Spisová značka: 29K/45/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Trio STAV, s. r. o. so sídlom
Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO 43 937 055, ktorého správcom je Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom
kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Trio STAV, s. r. o. so sídlom Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO 43 937
055 sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi Mgr. Branislav Zemanovič so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu S1510
sa priznáva odmena z výťažku zo všeobecnej podstaty vo výške 18,40 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého
pohľadávka nebola čo i len z
časti uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 17.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K001427
Spisová značka: 25R/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: Dopravné stavby, a.s., so
sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 36 834 921, správcom ktorého je: JUDr.
Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra, uznesením č. k. 25R/3/2016-231 zo dňa 15.12.2016
povolil vstup nového veriteľa, URFA SK, s.r.o., so sídlom Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 48 007 501, namiesto
pôvodného veriteľa, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
- Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, v rozsahu pohľadávok v
celkovej výške 518 682,59 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 13.1.2017
JUDr. Veronika Židek, vyšší súdny úradník
K001428
Spisová značka: 23K/45/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Szilágyi, nar. 14.3.1974, t.č. v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody, Veľký Dvor 12/A3, 937 01 Želiezovce, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: Marek Szilágyi, nar. 14.3.1974, t.č. v Ústave
na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor 12/A3, 937 01 Želiezovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.1.2017
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a

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

17

Obchodný vestník 15/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

K001429
Spisová značka: 1R/1/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zberné suroviny a.s., so sídlom
Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, o návrhu veriteľa ECOPAP s.r.o., so sídlom
Harmanec č. 1, 976 03 Harmanec, IČO: 50 318 012, zastúpeného: Mgr. Filip Osvald, advokát, Trhová 1, 960 01
Zvolen, na zrušenie uznesenia veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa 16.12.2016, takto
rozhodol
Konanie o návrhu veriteľa ECOPAP s.r.o., so sídlom Harmanec č. 1, 976 03 Harmanec, IČO: 50 318 012 na zrušenie
uznesenia veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa 16.12.2016 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 13.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001430
Spisová značka: 5K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Lukáč, nar. 15.07.1959, bytom 1.
mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 25.10.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Zoltán Lukáč LUKY, s
miestom podnikania: 01. mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32595085), správcom ktorého je: BMK Konkurz,
k.s., so sídlom kancelárie: A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, 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 04.10.2016,
vedený pod položkou registra 140/2016, 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 16.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K001431
Spisová značka: 5K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zoltán Lukáč, nar. 15.07.1959, bytom 1.
mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 25.10.2016 podnikajúci pod obchodným menom: Zoltán Lukáč LUKY, s
miestom podnikania: 01. mája 103, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 32595085), správcom ktorého je: BMK Konkurz,
k.s., so sídlom kancelárie: A. Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 44 434 774, 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
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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, 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 16.1.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K001432
Spisová značka: 3K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Bratislava, Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
REKLAMAX MEDIA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina, IČO: 44 443 650, takto
rozhodol
I. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania, t.j. 6.1.2017 tridsať dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
t.j. 6.1.2017 ,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j. 6.1.2017 a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
19
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najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Dlžníka poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a neosvedčí svoju platobnú
schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom konkurznom konaní
uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich nedodržanie môže byť
sankcionované aj prostriedkami trestného práva.
III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
28.2.2017 o 9:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby
sa na pojednávanie dostavili.
IV. Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
V. Upovedomuje veriteľov Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, že vo veci návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 28.2.2017 o 9:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia
miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 16.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001433
Spisová značka: 3K/25/2016
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 3K/25/2016
PREDVOLANIE
Vo veci
Navrhovateľa - veriteľ:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Dlžník:
REKLAMAX MEDIA, s.r.o., so sídlom Kragujevská 389, 010 01 Žilina, IČO: 44 443 650
Vec:
O vyhlásenie konkurzu
predvolávame Vás na pojednávanie na deň 28.2. 2017 o 09.00 hod.
na Okresný súd 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
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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.
Obchodný vestník 15/2017
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Deň vydania: 23.01.2017
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. Jaroslav Macek, sudca
V Žiline, dňa 17.1. 2017
Za správnosť vyhotovenia: Čičmanová
Okresný súd Žilina dňa 17.1.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K001434
Spisová značka: 3K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Harvan, nar. 17.1.1978, bytom
Okružná 103/37, 022 04 Čadca - U Hluška, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Harvan, Okružná 103/37,
022 04 Čadca - U Hluška, IČO: 41359208, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.8.2016, správcom
ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie Podzávoz 32, 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, zaplatený na účet Okresného súdu Žilina dňa 1.12.2016 a
vedený pod položkou registra 171, rok 2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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 17.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K001435
Spisová značka: 3K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Harvan, nar. 17.1.1978, bytom
Okružná 103/37, 022 04 Čadca - U Hluška, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Harvan, Okružná 103/37,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
022 04 Čadca - U Hluška,
IČO: a41359208,
s ukončenou
činnosťou
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ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie Podzávoz 32, 022 01 Čadca, takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Harvan, nar. 17.1.1978, bytom
Okružná 103/37, 022 04 Čadca - U Hluška, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Harvan, Okružná 103/37,
022 04 Čadca - U Hluška, IČO: 41359208, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.8.2016, správcom
ktorého je Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie Podzávoz 32, 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 tritisíc eur, pričom túto správu obsahujúcu minimálne
informáciu o zmluvnej strane, s ktorou zamýšľa uzatvoriť zmluvu, predmete plnenia, spôsobe akým bola zmluvná
strana vybratá a výške odplaty, je povinný doručiť súdu najneskôr 14 dní pred zamýšľaným uzatvorením zmluvy. Do
desiatich dní od uzatvorenia zmluvy, o ktorej správca informoval súd, je správca povinný doručiť do súdneho spisu jej
fotokópiu, vrátane príloh.
Správca je povinný súdu predložiť a doručiť návrh čiastočného, resp. konečného rozvrhu výťažku ešte pred jeho
predložením príslušnému veriteľskému orgánu na schválenie, pričom rozvrh výťažku musí obsahovať všetky zákonné
náležitosti a prílohy, musí byť jasný, zrozumiteľný a určitý.
Správca 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 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 17.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K001436
Spisová značka: 3K/17/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Dáša Surovcová, nar. 20.8.1989, bytom
Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina, správcom ktorého je JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského
1718, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol
Určuje správcovi JUDr. Jaroslavovi Plichtovi, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín paušálnu
odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, vo výške 796,66 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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
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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 17.1.2017
JUDr. Mária Kalašová, vyšší súdny úradník
K001437
Spisová značka: 1K/19/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci konkurzného konania vedeného voči dlžníkovi: DOSA Slovakia, s.r.o.,
Dostojevského 12, 014 01 Bytča, IČO: 36 412 678, začatého na návrh veriteľa: NSO INVEST, spol. s r.o., Veľká
Okružná 2721/39, 010 01 Žilina, IČO: 44 813 490, takto
rozhodol
V y z ý v a veriteľa, aby sa v lehote 7 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku
písomne vyjadril k vyjadreniu dlžníka, ktoré si osobne prevzal dňa 13.1.2017, a
uviedol ďalšie skutočnosti
označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.
Na neskôr predložené a označené skutočnosti a dôkazy súd nemusí prihliadnuť.
Vyjadrenie veriteľ predloží s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a
aby dlžník dostal jeden rovnopis.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku.
P o u č u j e veriteľa, že podľa ustanovenia § 153 Civilného sporového poriadku (Sudcovská koncentrácia konania),
ktorý sa primerane aplikuje v tomto konaní, sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany (najmä skutkové tvrdenia, popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov,
námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov a hmotnoprávne námietky) včas. Prostriedky procesného
útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala
starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie
ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Podľa ustanovenia § 154 Civilného sporového
poriadku (Zákonná koncentrácia konania), prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno
uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia
uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať
nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Okresný súd Žilina dňa 19.1.2017
Mgr. Antónia Ďuranová, vyššia súdna úradníčka
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K001438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Fabiankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tŕnistá 2002/10, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.1.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2015 - S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 3185,33 €.
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1084,82 €.
V zmysle § 101 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR, predkladám ako správca úpadcu Adam FABIANKOVIČ, nar.
7.1.1992, bytom Tŕnistá 2002/10, Nitra, tento návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Zástupcovi veriteľov určujem lehotu 15 dní od zverejnenia návrhu v obchodnom vestníku na schválenie konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov s tým, že do všetkých dokladov súvisiacich s navrhovaným
rozvrhom výťažku, je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách, pričom termín nahliadnutia je
vhodné najskôr dohodnúť na telefónnych číslach: 035/6420742, mobilné číslo: 0915 728 722, 0918 907 248.
Zároveň oznamujem, že v zmysle ust. § 50 ods. 3 vyhl. č. 665/2005 Z:z. v spojení s ust. § 101 ods. 2 ZKR a ust. §
98 ods. 3 ZKR, v stanovenej lehote 15 dní môžu veritelia požiadať zástupcu veriteľov, aby proti návrhu konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov uplatnil odôvodnené námietky, alebo aby schválil návrh konečného
rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PAP TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 73/14, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 801 602
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z druhého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka:
PAP TRANS s.r.o. Dolná 73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 44 801 602
spisová značka: 2R/9/2016
miesto konania: M.R. Štefánika 12, 065 01 Žiar nad Hronom
dátum konania: 12.01.2017
začiatok zasadnutia: 13:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prítomní členovia veriteľského výboru:
a. Mizerák Róbert Mgr., M.R. Štefánika 452/12, 065 01 Žiar nad Hronom - predseda
b. Hajdoni Ivan, Slnečná 213/6, 966 11 Trnavá Hora - člen
c. Svitok Ján, Jula Horvátha 918/66, 967 01 Kremnica - člen

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Úvod.
2. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
3. Záver.
Zasadnutiu veriteľského výboru predsedá jeho zvolávateľ – predseda veriteľského výboru Mgr. Róbert Mizerák
(ďalej len „predseda“), ktorý zasadnutie veriteľského výboru zvolal za účelom schválenia predloženého návrhu
reštrukturalizačného plánu dlžníka.
Predseda konštatuje, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný nakoľko sú prítomní všetci členovia veriteľského
výboru.

1. Úvod.
Na úvod predseda konštatuje, že dlžník predložil návrh reštrukturalizačného plánu v zákonom stanovenej lehote
dňa 30.12.2016. Predseda ďalej konštatuje, že sa členovia veriteľského výboru s predloženým návrhom plánu
riadne oboznámili.
Predseda vyzval prítomných, aby vyjadrili výhrady k návrhu reštrukturalizačného plánu.
Žiaden z prítomných nevyjadril výhrady k návrhu reštrukturalizačnému plánu.

2. Hlasovanie o reštrukturalizačnom pláne podľa ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Nakoľko žiaden z prítomných nevyjadril výhrady s predloženým plánom prikročilo sa k hlasovaniu o schválení
návrhu predloženého reštrukturalizačného plánu.
Predseda navrhol hlasovať za schválenie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu
Pristúpilo sa k hlasovaniu:

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

Predseda konštatuje, že veriteľský výbor schválil návrh reštrukturalizačného plánu, pričom za schválenie
hlasovali všetci členovia veriteľského výboru.
UZNESENIE č. 1:
„Veriteľský výbor schválil predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka PAP TRANS s.r.o., Dolná
73/14, 967 01 Kremnica, IČO: 44 801 602“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záver.
Veriteľský výbor touto cestou žiada reštrukturalizačného správcu dlžníka LEGES Recovery k.s. o zvolanie
schvaľovacej schôdze veriteľov.
V závere predseda poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Zápisnica skončená o 13:20 hod.
V Žiari nad Hronom, dňa 12.01.2017.
_________________________________
predseda veriteľského výboru
Mgr. Róbert Mizerák
_________________________________
člen veriteľského výboru
Ivan Hajdoni
_________________________________
člen veriteľského výboru
Ján Svitok

K001440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luprich Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/50/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/50/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie zmeny adresy kancelárie správcu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto oznamuje, že dňa 01.02.2017 sa mení adresa kancelárie správcu v obvode OS Bratislava I. Nová
adresa správcovskej kancelárie:
Križkova 9, 811 04 Bratislava.

Prvá arbitrážna k.s.,

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

K001441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEMAPOWER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 16, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 968 231
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Sasinkova 6, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/81/2011 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/81/2011
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty SEMAPOWER s.r.o., Furdekova 16, 851 04 Bratislava, IČO:
35 968 231, týmto oznamuje, že dňa 01.02.2017 sa mení adresa kancelárie správcu v obvode OS Bratislava I. Nová
adresa správcovskej kancelárie:
Križkova 9, 811 04 Bratislava.

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K001442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Martinů
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Repáše 82, 053 71 Nižné Repáše
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Agátova 6, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/57/2016 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/57/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Vladimír Besler, správca podstaty Miroslav Martinů, nar. 5.5.1984, bytom Nižné Repáše 82, 053 71 Nižné
Repáše, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I., č.k.: 31K/57/2016, zvoláva v súlade s § 34
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. prvú schôdzu veriteľov na deň 3.3.2017 o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční
v správcovskej kancelárii na ul. Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov (Podnikateľské centrum Zemplín) s nasledovným
programom:
1. prezentácia, otvorenie;
2. správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze;
3. správa o stave majetku úpadcu;
4. voľba zástupcu veriteľov;
5. rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR;
6. rôzne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z
obchodného registra, nie starší ako 1 mesiac. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa spolu s dokladom totožnosti.

K001443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Lukačiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2053/30, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2016/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1

pohľadávka z
účtu

nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu

663,88 1 Zaradený

Zostatková suma:
Číslo bankového účtu: SK52 1100 0000 0029
3414 4808
Názov banky: TATRA BANKA
Mena istiny: Eur

2

peňažná
pohľadávka

hotovosť úpadcu

1700,00 1 Zaradený

Právny dôvod vzniku pohľadávky: majetok
deklarovaný v zoznamu majetku
Suma istiny v EUR: 1.700;
Info DLŽNÍKA: Martina Lukačiková

155,26 1 Zaradený

Zostatková suma: 155,26
Číslo bankového účtu: SK52 1100 0000 0029
3414 4808
Názov banky: TATRA BANKA
Mena istiny: EUR

pohľadávka z
3
účtu

zrážky z príjmu úpadcu 12/2016

K001444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Juraj, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. A. Hlinku 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18 A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/44/2015 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/44/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popis: v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
súpisová hodnota a mena: 588,82 €

V Nitre, dňa 18.01.2017

JUDr. Andrea Pállová, správca

K001445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Gebe
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starocintorínska 234, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Kolvekova
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Kosice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/44/2014 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/44/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn.30K/44/2014 zo dňa 27.3.2015 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: :
Tomáš Gebe, nar. 7.9.1989, trvale bytom Starocintorínska č.234, 049 45 Jovice. Za správcu konkurznej podstaty
bola ustanovená JUDr. Jana Koľveková, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č.64/2015 dňa 2. 4. 2015 pod K007342. Súd uznal konkurz za malý.
Správca v zákonom stanovenej lehote vyhotovil súpis majetku úpadcu, tvoriaci všeobecnú podstatu, doplnenie
ktorého postupne zverejňoval v Obchodnom vestníku.
Správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje. Vyhotovenie predmetného zoznamu ako i zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty oznámil správca zverejnením v Obchodnom vestníku č. 241/2016 dňa
16.12.2016.
V zákonnej 30 dňovej lehote neboli u správcu podané žiadne námietky voči poradiu pohľadávok proti podstate.
Podľa ustanovenia § 96 ods.5 a § 101 ZoKR správca pripravil rozvrh všeobecnej podstaty, ktorý pre jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku doručil zástupcovi veriteľov.
Návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
A/ Výťažok zo speňaženia
- finančná hotovosť úpadcu:1.700,- €
-zrážky zo mzdy úpadcu: 3.138,36 €
- nespotrebovaná časť preddavku: 404,66 €
- kreditný úrok 0,19 -€

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

29

Obchodný vestník 15/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

Celková suma výťažku, ktorý tvorí všeobecnú podstatu, predstavuje sumu 5 243,21 €.

B/ Pohľadávky proti podstate
Pohľadávky proti podstate, ktoré sú priradené k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, predstavujú celkovú sumu
1 405,87 € bez odmeny správcu z dosiahnutého výťažku a súdneho poplatku.
Odmena správcu z dosiahnutého výťažku podľa § 17 ods. 2 a § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. predstavuje
sumu 245,97 €
Odo dňa zostavenia zoznamu pohľadávok proti podstate (zverejnené v OV č.241/2016 zo dňa 16.12.2016) vznikli,
resp. vzniknú i ďalšie pohľadávky, ako náhrada nevyhnutných výdavkov správcu spojených s vedením a ukončením
konkurzu, a to:
- bankové poplatky za vedenie účtu: 10,- €
- bankové poplatky za prevod výťažku veriteľom: 10,- €
- súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku: 10,49 €
Spolu: 30,49 €

C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej podstaty
a pohľadávok proti podstate, t.j. 5 243,21 €- 1 682,33 € = 3560,88 €
D/ Návrh rozvrhu
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 5 veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky prihlásili v celkovej
sume 27 406,19 €.
Miera uspokojenia prihlásených/zistených pohľadávok v zmysle tohto návrhu tak predstavuje 12,993%.
P.č.
1.
2.
3.

Názov veriteľa
CETELEM SLOVENSKO a.s
Consumer Finance Holding, a.s
mBank S.A.

4.
5.
6.

Poštová banka, a.s
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o
Spolu

Prihlásená suma v
787,90
5 590,18
3 590,51
12 967,02
4 470,58
27 406,19

eurách

Rozsah uspokojenia
102,37
726,33
466,51
1 684,81
580,86
3 560,88

So zreteľom na uvedené skutočnosti, s prihliadnutím na ust. § 96 ods. 5 a § 101 ods. 1 ZKR, žiadam príslušný
orgán o schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, a to v lehote
15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jana Koľveková, správca
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K001446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 955 091
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2012
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová,
komplementár spoločnosti, správca úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 955 091 (ďalej aj ako len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva
schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 10.02.2017 o 10.00 hod. (prezentácia od 09.45 hod.), na
adrese Červeňova 14, 811 03 Bratislava.
Predmetom schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov,
2. Voľba člena veriteľského výboru z dôvodu zániku členstva vo veriteľskom výbore jedného z členov výboru v
zmysle ust. § 37 ods. 3 ZKR,
3. Rôzne,
4. Záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia
preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z Obchodného registra SR a zástupcovia veriteľov sa preukazujú
dokladom totožnosti a plnou mocou v prípade fyzických osôb, resp. plnou mocou, dokladom totožnosti a výpisom z
Obchodného registra SR v prípade právnických osôb.

V Bratislave, dňa 18.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu IBG SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36 401 650, so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 5.9.2014, (Zápisnica zo zasadania veriteľského výboru zverejnená v Obchodnom
vestníku č.174/2014 zo dňa 11.9.2014 pod položkou K017543) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. d) ZoKR 3.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
·

súpisová zložka majetku č.35 - súbor hnuteľných vecí – skladové zásoby, súpisová hodnota 2.500,- EUR.

zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v Obchodnom vestníku č.72/2013 zo dňa 15.4.2013.
Kúpna cena je pre 3. kolo verejného ponukového konania stanovená vo výške najvyššej ponuky, ktorá však
nemôže byť neadekvátna.
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania (VPK):
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, v zapečatenej obálke s označením “Ponukové kolo 3. – IBG SLOVAKIA, s.r.o.
NEOTVÁRAŤ” a to v lehote 20 kalendárnych dní nasledujúcich odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO: záujemcu, podpis záujemcu resp. štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z
obchodného registra, alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží
fotokópiu platného občianskeho preukazu.
2. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou ponúknutou cenou.
4. Na nahliadnutie do správcovského spisu alebo vykonanie ohliadky majetku sú záujemcovia povinní sa
vopred telefonicky nahlásiť správcovi.
5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie ponúk. Verejné ponukové konanie bude vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
posúdenia ponúk Veriteľským výborom ako príslušným orgánom správcovi.
6. Za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá však bude
adekvátna. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr. Veriteľský výbor je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne.
7. K ponukám sa bude písomne vyjadrovať Veriteľský výbor. Po doručení stanoviska Veriteľského výboru,
správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku vyhodnotenie VPK.
8. Účastník, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvhodnejší a úspešný je povinný do 15 dní odo dňa
zverejnenia výsledkov VPK v Obchodnom vestníku uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a v rovnakej
lehote aj uhradiť celú navrhovanú cenu.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a odstúpi od podpísania zmluvy so správcom ,
správca môže v takom prípade vyzvať účastníka ponukového konania , ktorého ponuka bola druhá
najvyššia k uzatvoreniu za ním ponúknutú cenu, a to za predpokladu, že aj táto ponuka bude Veriteľským
orgánom písomne odsúhlasená.
10. Záujemca vyhodnotený ako úspešný bude povinný podpísať so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok
a uhradiť cenu na základe správcom vystaveného daňového dokladu.
11. Úspešný účastník VPK nadobudne speňažený majetok v stave, v akom “stojí a leží” ku dňu uzatvorenia
zmluvy.

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haraszti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rešica 137, 044 73 Rešica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica

zo zasadnutia zástupcu veriteľov dlžníka Peter Haraszti, nar. 5.3.1969, bytom 044 73 Rešica 137, ktorá sa
uskutočnila v sídle správcu Areko Group k.s. na Vrátnej č. 28 v Košiciach dňa 02.01.2017 o 13:00 hod.

Dlžník:

Peter Haraszti
nar. 5.3.1969
Rešica 137

Súd vedúci konanie:

Konkurzný správca:

Okresný súd Košice I, sp. zn. 26K/28/2015

Areko Group k.s.
so sídlom kancelárie: Vrátna 28, Košice
zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1689
konajúci : Ing. Mgr. Jaroslav Dolný

Správca:

Areko Group k.s.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár
Vrátna 28, Košice

Zvolávateľ:

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný

Miesto konania:

Kancelária správcu na ul. Vrátna č. 28, 040 01 Košice

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

02.01.2017

Začiatok konania:

13.00

Prítomní:

Deň vydania: 23.01.2017

zástupca veriteľov

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, správca

Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie správcu so stavom konkurzného konania
3. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny zástupcov veriteľov správcovi
v súvislosti so správou, oceňovaním a speňažením majetku úpadcu.
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol jej zvolávateľ, správca Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, ktorý konštatoval, že v zmysle ust. § 38
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je
zasadnutie zástupcu veriteľov uznášaniaschopné.

K bodu 2.
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave konkurzného konania.

Zástupca veriteľov berie na vedomie správu Správcu bez pripomienok.

Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov berie na vedomie správu Správcu bez pripomienok.

Za hlasovali: zástupca veriteľov Róbert Gerec, Štrbská 13, 040 01 Košice

Proti: nikto

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

K bodu 3.
Podľa ust. § 82 ods. 2 ZKR: „Príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné pokyny a odporúčania
správcovi v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním úpadcovho podniku alebo
jeho časti, speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými činnosťami správcu, ktoré podľa tohto
zákona podliehajú pokynom príslušného orgánu.“

Podľa ust. § 84 ods. 1 ZKR: „Správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť
správcovi záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí
prvý právny úkon v tejto veci. V týchto veciach môže správca urobiť prvé právne úkony, až keď príslušný orgán
uloží správcovi pokyn, ako postupovať alebo až keď súd rozhodne, ako postupovať.“

Vzhľadom na vyššie uvedené zástupca veriteľov vydal :

Uznesenie č. 2

Zástupca veriteľov ukladá záväzný pokyn správcovi vo veci speňaženia nehnuteľného majetku úpadcu
Peter Haraszti zapísaného v súpise všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov ako súpisové položky
č. 49, zverejnenom správcom v OV SR č. 238/2016 zo dňa 13.12.2016, aby ich predaj uskutočnil
prostredníctvom dražobníka a to za minimálne 70% ceny (vyvolávacej ceny) určenej znaleckým posudkom.

Za hlasovali: zástupca veriteľov Róbert Gerec, Štrbská 13, 040 01 Košice

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 4.
Zástupca veriteľov sa uzniesol, že ďalšie zasadnutie zástupcu veriteľov zvolá podľa potreby.

Prítomný zástupca veriteľov nevzniesol proti prijatým uzneseniam námietky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K bodu 5.
Pretože program prvého zasadnutia bol vyčerpaný, Správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za aktívnu
účasť a zasadnutie ukončil.

Zasadnutie bolo ukončené o 14.00 hod.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K001449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Haraszti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rešica 137, 044 73 Rešica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group k.s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2015 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Zápisnica

zo zasadnutia zástupcu veriteľov dlžníka Peter Haraszti, nar. 5.3.1969, bytom 044 73 Rešica 137, ktorá sa
uskutočnila v sídle správcu Areko Group k.s. na Vrátnej č. 28 v Košiciach dňa 18.01.2017 o 13:00 hod.

Dlžník:

Peter Haraszti
nar. 5.3.1969
Rešica 137

Súd vedúci konanie:

Konkurzný správca:

Okresný súd Košice I, sp. zn. 26K/28/2015

Areko Group k.s.
so sídlom kancelárie: Vrátna 28, Košice
zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1689
konajúci : Ing. Mgr. Jaroslav Dolný

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

Areko Group k.s.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár
Vrátna 28, Košice

Zvolávateľ:

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný

Miesto konania:

Kancelária správcu na ul. Vrátna č. 28, 040 01 Košice

Termín konania:

18.01.2017

Začiatok konania:

10.00

Prítomní:

zástupca veriteľov

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, správca

Program:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie správcu so stavom konkurzného konania
3. Prerokovanie postupu v konkurznom konaní. Odporúčania a pokyny zástupcov veriteľov správcovi
v súvislosti so správou, oceňovaním a speňažením majetku úpadcu.
4. Rôzne
5. Záver

K bodu 1.
Zasadnutie otvoril a viedol jej zvolávateľ, správca Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, ktorý konštatoval, že v zmysle ust. § 38
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je
zasadnutie zástupcu veriteľov uznášaniaschopné.

K bodu 2.
Správca informoval prítomného zástupcu veriteľov o aktuálnom stave konkurzného konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov berie na vedomie správu Správcu bez pripomienok.

Uznesenie č. 1:
Zástupca veriteľov berie na vedomie správu Správcu bez pripomienok.

Za hlasovali: zástupca veriteľov Róbert Gerec, Štrbská 13, 040 01 Košice

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 3.
Podľa ust. § 82 ods. 2 ZKR: „Príslušný orgán ukladá podľa tohto zákona záväzné pokyny a odporúčania
správcovi v súvislosti so správou majetku podliehajúceho konkurzu, prevádzkovaním úpadcovho podniku alebo
jeho časti, speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu a inými činnosťami správcu, ktoré podľa tohto
zákona podliehajú pokynom príslušného orgánu.“

Podľa ust. § 84 ods. 1 ZKR: „Správca je povinný vo veciach, v ktorých je príslušný orgán oprávnený uložiť
správcovi záväzný pokyn, požiadať príslušný orgán o uloženie pokynu, ako postupovať pred tým, ako urobí
prvý právny úkon v tejto veci. V týchto veciach môže správca urobiť prvé právne úkony, až keď príslušný orgán
uloží správcovi pokyn, ako postupovať alebo až keď súd rozhodne, ako postupovať.“

Podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR: „Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po
predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na
jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňažení.“

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnota súpisových položiek č. 7 až 20, 22 až 30 zverejnených správcom v OV
SR č. 165/2015 zo dňa 27.08.2015 je takmer nepatrná a náklady speňaženia by výrazným spôsobom prevyšovali
výťažok zo speňaženia požiadal Správca zástupcu veriteľov o udelenie záväzného pokynu na vylúčenie
predmetných súpisových položiek zo súpisu majetku . Na základe toho zástupca veriteľov vydal:

Uznesenie č. 2:

Zástupca veriteľov súhlasí, aby súpisové položky č. 7 až 20, 22 až 30 zverejnené správcom v OV SR č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zástupca veriteľov súhlasí, aby súpisové položky č. 7 až 20, 22 až 30 zverejnené správcom v OV SR č.
165/2015 zo dňa 27.08.2015 boli vylúčené zo súpisu majetku.

Za hlasovali: zástupca veriteľov Róbert Gerec, Štrbská 13, 040 01 Košice

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 4.
Zástupca veriteľov sa uzniesol, že ďalšie zasadnutie zástupcu veriteľov zvolá podľa potreby.

Prítomný zástupca veriteľov nevzniesol proti prijatým uzneseniam námietky.

K bodu 5.
Pretože program prvého zasadnutia bol vyčerpaný, Správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za aktívnu
účasť a zasadnutie ukončil.

Zasadnutie bolo ukončené o 11.00 hod.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K001450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KŘIŽÍK GBI, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solivarská 1/A, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 453 943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Volgogradská 9/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2016 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
JUDr. Lenka Jamnická

JUDr. Lenka Jamnická

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Lenka Jamnická
JUDr. Lenka Jamnická
Správca
Trustee
IČO:42226783
Reg No:42226783
Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Volgogradska 9A, 080 01 Presov, Slovak republic
Úradné hodiny: Po- Pia 8:00-14:00
Office hours: Mo- Fri 8:00-14:00
Zapísaný
v Zozname
správcov
vedenom
Ministerstvom
Registered in the List of Trustee led of Ministry of Justice Slovak
spravodlivosti SR pod č. S 1423
republic, under No. S1423
t.č.: +421 910 809 850
Cell No.: +421 910 809 850
e-mail: lenka@jamnicky.eu,
e-mail: lenka@jamnicky.eu,
V Prešove, dňa 19.12.2016
Sp. značka: 2R/2/2016
č. konania: 2R/2/2016 S1423
Vec: Opravné Oznámenie popretia pohľadávok č. 1-7

In Prešov, dated 19th of December, 2016
Resolution No: 2R/2/2016
Case No: 2R/2/2016 S1423
Subject: Correction of Announcement of denial of claims No. 1-7

According to the § 124 sec. 2 of the Bankruptcy and Restructuring Law
V súlade s § 124 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
of the Slovak republic (“BRA”) announced, that the trustee has denied
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
lodged claims of creditor AEM Import & Export CO., Ltd, Room 407, No.
oznamujem, že správca poprel prihlásené pohľadávky veriteľa AEM
2, Zhelian Building, Jingbian 2nd Road, Warp Knitting Industrial, No. 28,
Import & Export CO., Ltd, Room 407, No. 2, Zhelian Building,
Haining, Zhejiang, People´s Republic of China, in the restructuring
Jingbian 2nd Road, Warp Knitting Industrial, No. 28, Haining,
process of debtor KŘIŽÍK GBI, a.s Solivarská 1/A, 080 01 Prešov,
Zhejiang, Čínska ľudová republika, v reštrukturalizácii dlžníka KŘIŽÍK
Slovak republic, Company Registration No.: 36 453 943, led by the
GBI, a.s., so sídlom Solivarská 1/A, Prešov 080 01, IČO: 36 453 943,
District Court in Prešov, resolution No. 2R/2/2016.
vedenej Okresným súdom Prešov, sp. značka: 2R/2/2016.
Reasons for denial are outlined in detail in the most current version
of the List of receivables which is part of the trustee’s and court’s
Dôvody popretia sú špecifikované v aktuálnom Zozname
case files.
pohľadávok, ktorý je súčasťou správcovského spisu a tvorí
súčasť súdneho spisu.

JUDr. Lenka Jamnická
správca

JUDr. Lenka Jamnická
trustee

K001451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vogel & Noot Seed Solutions s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 812 510
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/41/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Sídlo: 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
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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Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 23.01.2017

10.560,00 €
2
Neuplatnené
5/8 – 5/9
17.01.2017

V Nitre, dňa 18.01.2017
JUDr. Fadi Fardous, správca

K001452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/11/2016 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/11/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 17.01. 2017 boli do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Marcel Ďuriš, nar. 20.09.1980, trvale
bytom Veľké Kršteňany 58, 958 03 Veľké Kršteňany vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40K/11/2016,
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihlášky pohľadávky veriteľov:
·
·
·

Maria Hulmíková nar. 17.10.1961 vo výške 26.958,27 €.
Milan Hulmík vo výške 26.958,27 €
Mária Hulmíková nar. 21.05.1985 vo výške 26.958,27 €

Prihláška veriteľa Maria Hulmíková nar. 17.10.1961 bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod č. 4.
Prihláška veriteľa Milan Hulmík bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 5.
Prihláška veriteľa Maria Hulmíková nar. 21.05.1985 bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod č. 6.

V Trenčíne , dňa 18.01.2017
JUDr. Danica Birošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kačenga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/60/2016 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/60/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: Ing. Ján Kačenga, narodený : 30.05.1968, bytom: Moravská
2566/3, 052 01 Spišská Nová Ves, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn.
31K/60/2016, oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na ul. Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať
správcovi
písomne
na
adrese
kancelárie
správcu
alebo
e-mailom
na
adrese
gajdosech.ondrej@gmail.com.

K001454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IBG SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 401 650
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2012 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca úpadcu IBG SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36 401 650, so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu zo dňa 5.9.2014, (Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnená v Obchodnom
vestníku č.174/2014 zo dňa 11.9.2014 pod položkou K017543) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. D) ZoKR 3.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku Úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu:
·
·
·
·
·
·
·

súpisová zložka majetku
súpisová zložka majetku
súpisová zložka majetku
súpisová zložka majetku
súpisová zložka majetku
súpisová zložka majetku
súpisová zložka majetku

č.14 – 6.623,86 EUR,
č.19 – 2.409,54 EUR,
č.20 – 2.311,48 EUR,
č.21 – 1.216,56 EUR,
č.22 – 1.606,06 EUR,
č.26 – 1.900,79 EUR,
č.33 – 41.870,81 EUR,

položky zapísané do súpisu všeobecnej podstaty a zverejnené v Obchodnom vestníku č.72/2013 zo dňa 15.4.2013,
a to en block ako 1 súbor.
Cena za 1 súbor pohľadávok en block je pre 3. kolo verejného ponukového konania stanovená vo výške
najvyššej ponuky, ktorá však nemôže byť neadekvátna.
Podmienky 3. kola verejného ponukového konania (VPK):
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín, v zapečatenej obálke s označením “Ponukové kolo 3. – IBG SLOVAKIA, s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dolný Kubín, v zapečatenej obálke s označením “Ponukové kolo 3. – IBG SLOVAKIA, s.r.o.
NEOTVÁRAŤ” a to v lehote 20 kalendárnych dní nasledujúcich odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca
nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO: záujemcu, podpis záujemcu resp. štatutárneho orgánu, aktuálny výpis z
obchodného registra, alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ predloží
fotokópiu platného občianskeho preukazu.
Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou ponúknutou cenou.
Na nahliadnutie do správcovského spisu alebo vykonanie ohliadky majetku sú záujemcovia povinní sa
vopred telefonicky nahlásiť správcovi.
Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie ponúk. Verejné ponukové konanie bude vyhodnotené do 5 pracovných dní odo dňa doručenia
posúdenia ponúk Veriteľským výborom ako príslušným orgánom správcovi.
Za najvhodnejší návrh sa bude považovať návrh s najvyššou navrhovanou cenou, ktorá však bude
adekvátna. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená správcovi skôr. Veriteľský výbor je oprávnený
odmietnuť všetky ponuky, ak tieto budú zjavne neadekvátne.
K ponukám sa bude písomne vyjadrovať Veriteľský výbor. Po doručení stanoviska Veriteľského výboru,
správca zašle na zverejnenie v Obchodnom vestníku vyhodnotenie VPK.
Účastník, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvhodnejší a úspešný je povinný do 15 dní odo dňa
zverejnenia výsledkov VPK v Obchodnom vestníku uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a v rovnakej
lehote aj uhradiť celú navrhovanú cenu.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a odstúpi od podpísania zmluvy so správcom,
správca môže v takom prípade vyzvať účastníka ponukového konania, ktorého ponuka bola druhá najvyššia
k uzatvoreniu za ním ponúknutú cenu, a to za predpokladu, že aj táto ponuka bude Veriteľským orgánom
písomne odsúhlasená.
Záujemca vyhodnotený ako úspešný bude povinný podpísať so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok
a uhradiť cenu na základe správcom vystaveného daňového dokladu.
Úspešný účastník VPK nadobudne speňažený majetok v stave, v akom “stojí a leží” ku dňu uzatvorenia
zmluvy.

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K001455
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Nábytok GALAN s.r.o. sídlom: M. R. Štefánika 6, 902 01 Pezinok, IČO: 36 741 442, k sp.zn. 4K/15/2016 v zmysle
ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Veriteľ : Ing. Ján Rusič-DREVOKOM, Čičava 148, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34897151

Poradové číslo v zozname pohľadávok:

por.č. 223 :

5 122,67 Eur

por.č. 224 :

969,93 Eur

por.č. 225 : 1 281,40 Eur

por.č. 226 :

991,81 Eur

por.č. 227 : 2 572,92 Eur

por.č. 228 : 2 090,38 Eur

por.č. 229 :

471,30 Eur

Celková prihlásená suma: 13 500,41 Eur
Právny dôvod : dodávka nábytku podľa objednávky
Zabezpečenie : nezabezpečená pohľadávka

JUDr. Karol Kovár
správca Nábytok GALAN, s.r.o.

K001456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2016/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods. 4
zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 8:00 do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na
adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46 alebo 0905 770 457.
JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca

K001457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2016/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
"Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
«Convocatoria para la presentacio´n de créditos. Plazos Aplicables
"Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare"
"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne"
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten
"Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai".
"Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
"Invitation à produire une créance. Délais à respecter",
"Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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προθεσμίες"
"Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
"Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed"
"Stedina għal preżentazzjoni ta' talba".
"Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen
termijnen"
"Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a
observar"
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
"Invitație de înregistrare a cererii de admitere a
creanței. Termenul limită"
"Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta"
"Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Adrian Košta, nar.:
20.04.1974, bytom: Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica(„ďalej len úpadca“) oznamujem, že na majetok úpadcu
bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2K/76/2016 zo dňa 04.01.2017, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č.7/2017 zo dňa 27 11.01.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň doručenia (zverejnenia) 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)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Andrea Balážiková, PHD., Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd na adresu: Okresný súd Banská
Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovensko(§ 28 ods. 2 ZKR)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté, môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. (§ 28 ods. 3
ZKR)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia, inak zanikne. (§ 28 ods. 4 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 15/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. ( § 28 ods. 8 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými 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)
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)
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)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
( § 30 ods. 2 ZKR)

According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Adrian Košta, born: 20.04.1974, place of residence Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica is our
responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica No. 2K/76/2016 dated 04.01.2017, it
was published in the Commercial bulletin No. 7/2017 from 11.01.2017 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, as the trustee in the bankruptcy.
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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution of declaring the bankruptcy in the
Commercial bulletin, where by as the day of publishing (delivery) of the judicial decision in the Commercial
bulletin 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 Acta s amended (hereinafter reffered as „BRA” in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA)
The claim, which is not the claim against property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA)
The application shall be submitted a single copy to the trustee where by it must be delivered to the trustee
on address: JUDr. Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banska Bystrica, Slovakia in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, a single copy delivers the creditor the
application to the court on address: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovakia. (§ 28 sec. 2 BRA)
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched, he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial
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)
If i tis 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will
lapse. (§28 sec. 4 BRA)
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right its
provision to 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)
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)
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 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)
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)
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended. (§ 30 sec. 2 BRA)
JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca

K001458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrian Košta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., PhD. Andrea Balážiková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2016/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNÁMENIE O KONANÍ PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, správca úpadcu: Adrian
Košta, nar.: 20.04.1974, bytom: Tatranská 68, 974 11 Banská Bystrica v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva Schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 18.04.2017 o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica s nasledujúcim programom:
1. Prezentácia
2. Otvorenie schôdze
3. Voľba veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záver
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis
z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov
predložia plnú moc, poprípade poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K001459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp.zn. 31K/58/2016 zo dňa 09.01.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 10/2017 dňa 16.01.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : Miroslava MLYNARČÍKA, nar.
03.10.1963, bytom Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča a zároveň do funkcie správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice. Podľa § 85 ods. 2 zák.č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák.č. 8/2005 Z.z. o správcoch, správca oznamuje, že do
správcovského spisu sp.zn. 31K/58/2016 S795 možno nahliadať na adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch
v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne
čísla pre komunikáciu so správcom : 055/6226252, mobil : 0905647948, e-mail: biros@atknet.sk.

V Košiciach, dňa 18.01.2017
JUDr. Juraj Biroš, správca

K001460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/58/2016 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Miroslav Mlynarčík , nar.
03.10.1963, bytom Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča, („ ďalej len"úpadca" ) Vám oznamujem, že Uznesením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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03.10.1963, bytom Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča, („ ďalej len"úpadca" ) Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Košice I., č. k. 31K/58/2016 zo dňa 09.01.2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 10/2017
dňa 16.01.2017 bol vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Juraj Biroš, značka správcu
S795, so sídlom Rázusova 1, 04001 Košice.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Miroslav Mlynarčík, nar. 03.10.1963, Jána Francisciho 154/31, 054 01 Levoča, I am obliged
to inform you that according to the resolution of the District court Košice I, No. 31K/58/2016 from 09.01.2017,
published in the Commercial bulletin No. 10/2017 from 16.01.2017, where the bankruptcy was proclaimed and as
the bankruptcy truste of the debtor was simultaneously appointed JUDr. Juraj Biroš, under the number S795, with
seat – Rázusova 1, 040 01 Košice.
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 Okresnom súde Košice I, Tichá
21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k sp.zn. 31K/58/2016 a v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr.
Jurajovi Birošovi, Rázusova 1 040 01 Košice, Slovenská republika. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only as "the BRA") the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Košice I. ( District court Košice I. ), Tichá 21, 040 01
Košice, Slovak republic, under the No. 31K/58/2016 and in one original to the bancruptcy trustee on the address
JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovak republic. Each secured claim must be registred separetely.
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about
the object to wich the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
The registration of claim has to provide information about the name, surname and the place of residence of the
creditor or the bussiness name and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the
principal and the interests, and the interests divided according the legal cause; the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be found on the
website www.justice.gov.sk.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Správca ani súd nie sú povinní vyzvať
veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated or expertise
will not be attached to the registration of claim ( in case of non- financial claim). The bancruptcy trustee and the
court are not obliged to notify the creditor of amendment or correction of the incorrect or incomplete registration of
claim.
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
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. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu
pre 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. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
Creditors whose claims depend on the meeting 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 kind, ranking and ledal cause of
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securities also fill in the registration form which has to provide information about the kind, ranking and ledal cause of
securities as well as definition of the property which is securing the claim and amount to which the claim is secured.
The claim has to be registered in Euro currency. Documents prooving the information provided in the registration
form have to be enclosed to the registration form. Creditor´s representative for correspondence delivery with seat or
place of residence in Slovak republic has to be stated in case the creditor does not have a seat or a place of
residence or a branch office in the Slovak Republic. In case a non-financial claim is registered, expertise stating the
value of the claim has to be attached. 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 úpadcu.
This publication is created for creditors, whose place of residence or seat is not known from the business
documentation of the Bankrupt.
V Košiciach, dňa 18.01.2017
JUDr. Juraj BIROŠ, správca

K001461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684/10, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Peter Plško, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1780, so sídlom kancelárie
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, bytom Družby 684/10,
972 12 Nedožery-Brezany v súlade s § 34 ods. 1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 06.03.2017 o 13:00 hod. v kancelárii
správcu s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Záver
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti, ak súd nerozhodol inak; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas.
Veriteľ pohľadávky spojenej so záväzkom podriadenosti ani veriteľ, ktorý sa v konkurze uspokojuje v poradí ako
podriadený veriteľ nemá právo hlasovať na schôdzi veriteľov ani právo byť volený do veriteľského výboru.
Pri prezentácii veritelia, fyzické osoby, predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie
starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
V Trenčíne , dňa 18.1.2017
Mgr. Peter Plško, správca
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K001462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: R & S SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 367 208, oznamujem, že bol na
majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 8K/28/2016 zo dňa 08.12.2016 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 240/2016 zo dňa 15.12.2016 v spojení s Opravným Uznesením Okresného súdu Bratislava
I sp. zn. 8K/28/2016 zo dňa 19.12.2016 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 247/2016 zo dňa 27.12.2016
vyhlásený konkurz a zároveň som bola ustanovená za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: R &
S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, Slovak republic, IČO: 31 367 208, hereby I inform
you, that District Court in Bratislava I declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me as the trustee
of the bankrupt by its resolution No. 8K/28/2016 dated 08.12.2016 and published in the Commercial bulletin No.
240/2016 dated 15.12.2016 in combination with an amending resolution No. 8K/28/2016 dated 19.12.2016 and
published in the Commercial bulletin No. 247/2016 dated 27.12.2016.

Tieto uznesenia nadobudli právoplatnosť dňa 13.01.2017.
These resolutions became valid and enforceable on 13th of January 2017.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2ZKR).
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).
If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
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creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the general
bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial bulletin after
the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the list of
the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee within
basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec. 4BRA).

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
notbe take into consideration. The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the
claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§
29 sec. 1BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence (§
29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
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Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he didn´t
have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy
to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
BRA).

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

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

JUDr. Jozefa Dudovičová, správca konkurznej podstaty

K001463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R & S SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 367 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozefa Dudovičová
Sídlo správcu:
Pernecká 37, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/28/2016 S63
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/28/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca konkurznej podstaty úpadcu R & S SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Kopčianska 16, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31 367 208, JUDr. Jozefa Dudovičová, so sídlom kancelárie správcu na Perneckej ulici
37, 841 04 Bratislava oznamuje účastníkom konkurzného konania č. k. 8K/28/2016, že majú právo nahliadať do
správcovského spisu v sídle správcu, a to každý pracovný deň od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hodiny.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na t. č. 004212/65440660 alebo e-mailom na adrese:
j.dudovicova2@upcmail.sk.

K001464
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Karol Bendík, nar. 3.1.1978, bytom Kvetná 237/1, 947 01 Hurbanovo, ktorá vec je
vedená pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 31K/28/2016 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
- istina vo výške 3073,34eur
- úroky z omeškania vo výške 2606,46 eur
- náklady z uplatnenia vo výške 81,99 eur
SPOLU v sume 5761,79 eur, ktoré pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K001465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donau Property Management, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 966 459
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/37/2011 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/37/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
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Správca úpadcu Donau Property Management, a.s. ,,v konkurze‘‘ so sídlom Duklianska 14, 085 01 Bardejov,
IČO: 35 966 459, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov oddiel: Sa, vložka číslo
10401/P (ďalej aj len ako ,,Úpadca‘‘), v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako
„ZKR“) v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 27.07.2015 vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie súboru peňažných pohľadávok zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
a to:
Právny dôvod vzniku

Dlžník (aktuálne označenie)

Identifikácia

Obchodné meno

P.č. pohľadávky Celková
zo súboru
suma

Mena

1

EUR FA

2252007

EUR FA

2822007

EUR FA

2972006

EUR FA

892007

EUR FA

92006

EUR FA

222008

EUR FA

372008

EUR FA

462008

EUR FA

472008

EUR FA

200901

EUR FA

432008

EUR FA

4Q2008

EUR FA

532008

EUR FA

542008

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

208,34
1
713,27
800,50
261,77
1
377,73
3
715,84
3
809,17
38,09
28,95
2
065,18
8
260,31
2
067,30
2
065,08
95,97

197,54
197,54
197,54
8
596,21

20

1
000,00

21

5
000,19

22

4
164,52

23
24
25
26
27

EUR FA

332,00

644,11
903,12
825,55
1
583,62
572,50

EUR FA

82010

EUR FA

132010

EUR FA

142010

EUR FA

572008

IČO

Sídlo

Súpisová
hodnota/EUR

Konventná 5, 811 03
208,34
Bratislava
Konventná 5, 811 03
ARES Group s.r.o. 35764597
1 713,27
Bratislava
Konventná 5, 811 03
ARES Group s.r.o. 35764597
800,50
Bratislava
Konventná 5, 811 03
ARES Group s.r.o. 35764597
261,77
Bratislava
Konventná 5, 811 03
ARES Group s.r.o. 35764597
1 377,73
Bratislava
TK GROUP, spol. s
Trnavská cesta 82,
35912502
3 715,84
r.o.
821 02 Bratislava
TK GROUP, spol. s
Trnavská cesta 82,
35912502
3 809,17
r.o.
821 02 Bratislava
TK GROUP, spol. s
Trnavská cesta 82,
35912502
38,09
r.o.
821 02 Bratislava
TK GROUP, spol. s
Trnavská cesta 82,
35912502
28,95
r.o.
821 02 Bratislava
GRAND
HOUSE,
Hattalova 12/C, 831
36790893
2 065,18
s.r.o. "v likvidácii"
03 Bratislava
GRAND
HOUSE,
Hattalova 12/C, 831
36790893
8 260,31
s.r.o. "v likvidácii"
03 Bratislava
GRAND
HOUSE,
Hattalova 12/C, 831
36790893
2 067,30
s.r.o. "v likvidácii"
03 Bratislava
GRAND
HOUSE,
Hattalova 12/C, 831
36790893
2 065,08
s.r.o. "v likvidácii"
03 Bratislava
GRAND
HOUSE,
Hattalova 12/C, 831
36790893
95,97
s.r.o. "v likvidácii"
03 Bratislava
Vrútocká 46, 821 04
UNSEEN s.r.o.
44520131
332,00
Bratislava
Vrútocká 46, 821 04
UNSEEN s.r.o.
44520131
197,54
Bratislava
Vrútocká 46, 821 04
UNSEEN s.r.o.
44520131
197,54
Bratislava
Vrútocká 46, 821 04
UNSEEN s.r.o.
44520131
197,54
Bratislava
CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
43805116
8 596,21
konkurze"
085 01 Bardejov
ARES Group s.r.o. 35764597

Kúpna
zmluva
zo
dňa
MACHO consulting,
Exnárova 28, 821 03
EUR 18.7.2011, neuhradená časť
45940665
59 500,00
s. r. o.
Bratislava
kúpnej ceny
Kúpna
zmluva
zo
dňa
100
ABEKON, s.r.o. "v
Bajkalská 5967/29F,
EUR 24.7.2011, neuhradená kúpna
36855421
255 000,00
konkurze"
821 05 Bratislava
cena
703
Kúpna zmluva zo dňa 5.3.2008, CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
EUR
43805116
235 158,23
neuhradená kúpna cena
konkurze"
085 01 Bardejov
10
CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
EUR FA
č. 57/2008
43805116
532,20
konkurze"
085 01 Bardejov
3
CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
EUR FA
č. 200909
43805117
195,16
konkurze"
085 01 Bardejov
5
CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
EUR FA
č.200910
46805117
291,28
konkurze"
085 01 Bardejov
965
CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
EUR Bezdôvodné obohatenie
46805117
98 279,18
konkurze"
085 01 Bardejov
66
Zmluva o pôžičke zo dňa CANCOM, s.r.o. "v
Priemyselná
1459,
EUR
46805117
3 328,63
25.01.2010
konkurze"
085 01 Bardejov
190

Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcom Správcovi je dvadsať (20) kalendárnych dní (ďalej aj len ako
,,Lehota‘‘) odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o konaní verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku. Ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja,
posledným dňom Lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Na záväzné ponuky, ktoré nebudú Správcovi
doručené v Lehote, sa nebude v ponukovom konaní prihliadať.
Podmienky ponukového konania na Predmet speňažovania sú uvedené v Zásadách speňažovania súboru
peňažných pohľadávok. Zásady speňažovania súboru peňažných pohľadávok spolu s ďalšími dokumentami podľa
týchto zásad Správca odošle každému záujemcovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., ktorý u Správcu prejaví
záujem o nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom záujem môže byť prejavený osobne, písomne na adrese
sídla správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, alebo e-mailom na adrese správcu
office@ssr.sk.
Zásady speňažovania budú záujemcom vydané resp. zaslané až po úhrade nenávratného účastníckeho
poplatku vo výške 150,00 EUR, ktorý je potrebné zložiť v hotovosti do pokladne Úpadcu v mieste sídla Správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica alebo na účet Úpadcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK12 1100
0000 0026 2710 6481, BIC: TATRSKBX, s poznámkou (účastnícky poplatok). Úhradou účastníckeho poplatku sa
rozumie jej pripísanie na účet uvedený v tomto oznámení.

K001466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Škrváňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skalici 22, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1974
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/68/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/68/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka
Por.
Meno
a priezvisko/názov Súpisová
Suma Mena Právny dôvod vzniku
č.
dlžníka
hodnota
finančná hotovosť vo Jana Škrváňová, Na Skalici 22,
1.
1.660,00 EUR
1.660,00 eur
vlastníctve úpadcu
Banská Bystrica

Iná majetková hodnota
Por. Typ súpisovej zložky
Popis položky
č.
majetku
2.

nespotrebovaná
preddavku

Dôvod
zapísania
do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
18.01.2017
ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová
hodnota

časť nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
663,88 eur
a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 eur

Hnuteľná vec
Por.
Evidenčné
Opis súp. zložky majetku
Výrobné číslo
č.
číslo
osobné motorové vozidlo –
3.
VF315BD9208750054 BB-405AN
Peugeot 405, rok výroby 1993
nákladné motorové vozdilo –
4.
VSSZZZ9KZYR000401 BB-414CN
Seat Inca, rok výroby 2000

Súpisová
hodnota
200,00 eur
600,00 eur

Dôvod
súpisu

zapísania

do Deň
zapísania
do súpisu

Uznesenie
Okresného
18.01.2017
súdu Banská Bystrica

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do
súpisu

majetok úpadcu podľa § 67
18.01.2017
ods. 1 písm. a) ZKR
majetok úpadcu podľa § 67
18.01.2017
ods. 1 písm. a) ZKR

Vo Zvolene, dňa 18.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Vitteková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Čelustka
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/34/2016 S1809
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/34/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka
Por.
Meno
a priezvisko/názov Súpisová
Suma Mena Právny dôvod vzniku
č.
dlžníka
hodnota
finančná hotovosť vo Oľga Vitteková, Komenského
1.
1.660,00 EUR
1.660,00 eur
vlastníctve úpadcu
837/10, Smolenice

Iná majetková hodnota
Por. Typ súpisovej zložky
Popis položky
č.
majetku
2.

nespotrebovaná
preddavku

Dôvod
zapísania
do Deň zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu podľa § 67
18.01.2017
ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová
hodnota

časť nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny
456,11 eur
a výdavkov predbežného správcu vo výške 456,11 eur

Dôvod zapísania do Deň
zapísania
súpisu
do súpisu
Uznesenie Okresného
18.01.2017
súdu Trnava

V Šali, dňa 18.01.2017
Mgr. Marek Čelustka, správca

K001468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Teplá 309, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1965
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5K/20/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/20/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ivan Šípoš (do 01.10.2015 podnikajúci pod
obchodným menom: Ivan Šípoš - AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE, s miestom podnikania: 034 83
Liptovská Teplá 309, IČO: 41420373) Sídlo/Bydlisko/Miesto podnikania dlžníka/Úpadcu: Liptovská Teplá 309, 034
83 Liptovská Teplá IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 26.04.1965 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, Sídlo kancelárie: D. Dlabača 28,
010 01 Žilina
Sp. zn. správcu: 5K/20/2016 S 1433
k sp. zn.: 5K/20/2016

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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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca úpadcu oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese D.
Dlabača 28, 010 01 Žilina v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu
kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno
dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737

V Žiline, dňa 18.01.2017

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Pavol Riško

K001469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Brenkus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 850/6, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2016 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Milan Brenkus, bytom Komenského 850/6, 962 01
Zvolenská Slatina, nar.: 06.11.1976 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisovej zložky:

Iná majetková hodnota

P.
Popis
č.

Mena Suma

1. Úrok pripísaný na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

EUR 0,02 € 0,02 €

2. Úrok pripísaný na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

EUR 0,01 € 0,01 €

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom

206,75

Súpisová
hodnota

Poznámka

Platiteľ mzdy - MAS express

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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Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
206,75
3. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 07/2016 EUR
206,75 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

Platiteľ mzdy - MAS express
s.r.o., so sídlom Továrenská 60,
953 01 Zlaté Moravce

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
225,56
4. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 08/2016 EUR
225,56 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

Platiteľ mzdy - MAS express
s.r.o., so sídlom Továrenská 60,
953 01 Zlaté Moravce

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
216,15
5. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 09/2016 EUR
216,15 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

Platiteľ mzdy - MAS express
s.r.o., so sídlom Továrenská 60,
953 01 Zlaté Moravce

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
218,99
6. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 10/2016 EUR
218,99 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

Platiteľ mzdy - MAS express
s.r.o., so sídlom Továrenská 60,
953 01 Zlaté Moravce

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
200,00
7. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 11/2016 EUR
200,00 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

Platiteľ mzdy - MAS express
s.r.o., so sídlom Továrenská 60,
953 01 Zlaté Moravce

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
220,00
8. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 12/2016 EUR
220,00 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2937095749/1100

Platiteľ mzdy - MAS express
s.r.o., so sídlom Továrenská 60,
953 01 Zlaté Moravce

V Banskej Bystrici, dňa 18.01.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K001470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Vajslova 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Michalička, sídlo kancelárie: Vajslova 11, 917 01 Trnava, správca úpadcu: First Montana
Technology, s.r.o. , so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely , IČO: 45 912 271, podľa záväzného pokynu
veriteľského výboru zo dňa 4.11.2016, vyhlasujem verejné ponukové konanie na speňaženie majetku zaradeného
do všeobecnej podstaty, a to hnuteľných vecí zapísaných v súpise ako súpisové zložky majetku pod č. 1 až č. 51
zverejnených v Obchodnom vestníku č. 73/2016 zo dňa 18.04.2016 a ako súpisové zložky majetku pod č. 54 a č. 55
zverejnených v Obchodnom vestníku č. 89/2016 zo dňa 10.05.2016. Verejné ponukové konanie na speňaženie
dotknutého majetku úpadcu sa uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Konanie verejného ponukového konania bude oznámené v Obchodnom vestníku (opakovaným vždy po
uplynutí 60 dní), na webovom portáli www.mercudo.com a inzerátom v minimálne jednom regionálnom
periodiku (opakovaným vždy po uplynutí 60 dní), pričom akékoľvek ponuky doručené správcovi
prostredníctvom príslušného webového portálu, prípadne na adresu kancelárie správcu alebo na e-mailovú
adresu správcu, začne správca v súčinnosti s veriteľským výborom vyhodnocovať až po uplynutí minimálne
30 dní od posledného zverejneného oznámenia
2. Jednotlivé súpisové zložky majetku sa budú predávať samostatne tak, ako sú zapísané v súpise
všeobecnej podstaty.
3. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo súťažných
podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: 033 3702
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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Deň vydania: 23.01.2017

podmienok podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: 033 3702
120 alebo e-mailom na adresu: spravca@michalicka.sk.
Najnižšia cena na dotknutý majetok vo verejnom ponukovom konaní sa nestanovuje, jeho súpisová hodnota
je zverejnená pre súpisové zložky majetku pod č. 1 až č. 51 v Obchodnom vestníku č. 73/2016 zo dňa
18.04.2016 a pre súpisové zložky majetku pod č. 54 a č. 55 v Obchodnom vestníku č. 89/2016 zo dňa
10.05.2016
Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu alebo jej doručením na e-mailovú adresu správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať špecifikáciu majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (minimálne formou
uvedenia čísla súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty) a cenovou ponukou vyjadrenou
absolútnou sumou. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú súčasť cenovej ponuky. Súčasťou cenovej
ponuky záujemcu musí byť aj preukázanie totožnosti záujemcu, resp. právnej subjektivity, a to v origináli,
resp. úradne overenou fotokópiou (fyzická osoba nepodnikateľ – kópia občianskeho preukazu alebo pasu,
fyzická osoba podnikateľ - živnostenské oprávnenie na podnikanie nie staršie ako 3 mesiace alebo obdobný
doklad vydávaný v príslušnom štáte, právnická osoba - výpis z obchodného registra nie starší ako 3
mesiace alebo obdobný doklad vydávaný v príslušnom štáte). Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie
uvedené náležitosti, správca ju môže odmietnuť.
Obhliadku majetku speňažovaného v predmetnom verejnom ponukovom konaní zabezpečí správca na
požiadanie záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú ohliadku, dohodne jej termín so správcom
a za tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: 033 3702 120 alebo e-mailom na
adresu: spravca@michalicka.sk.
Správca v súčinnosti s veriteľským výborom môže určiť za víťaza verejného ponukového konania vo vzťahu
ku každej jednotlivej súpisovej zložke majetku len takého účastníka, ktorého cenová ponuka je najvyššia
spomedzi predložených ponúk, týkajúcich sa uvedenej súpisovej zložky majetku.
Správca bude o každej predloženej cenovej ponuke informovať bezodkladne a pred vyhodnocovaním
ponúk predsedu veriteľského výboru.
Správca si vyhradzuje právo predmetné verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť
alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením predmetného
kola verejného ponukového konania sa považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté.
V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
cenové ponuky alebo ak správca odmietne cenovú ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na danom konaní.
Verejné ponukové konanie sa považuje za skončené dňom, kedy bude uzatvorená kúpna zmluva na
speňaženie poslednej súpisovej zložky majetku a pripísaná celá kúpna cena na bankový účet správcu,
alebo dňom, kedy o jeho skončenie požiada správcu veriteľský výbor.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K001471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubor Dodok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 91, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/63/2015 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/63/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Lubor Dodok, bytom Nám. SNP 91, 966 01 Hliník nad
Hronom, nar.: 06.01.1978 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu.

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

Deň vydania: 23.01.2017

Iná majetková hodnota

P.
Popis
č.

Mena Suma

Súpisová
hodnota

1. Úroky pripísaný na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

EUR 0,22 € 0,22 €

Poznámka

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
1
2. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie EUR 100,00 1 100,00 €
07/2016 poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100
€

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
506,71
3. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie EUR
506,71 €
€
08/2016 poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
299,14
4. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie EUR
299,14 €
€
09/2016 poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
208,81
5. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie EUR
208,81 €
€
10/2016 poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
377,82
6. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie EUR
377,82 €
€
11/2016 poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
750,00
7. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie EUR
750,00 €
€
12/2016 poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
450,00
8. rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) poukázané na EUR
450,00 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2930060009/1100

Platiteľ mzdy - Nemak Slovakia
s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska
394, 965 01 Žiar nad Hronom

V Banskej Bystrici, dňa 18.01.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K001472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Pilňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turičky 39, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1956
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2015 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Nataša Pilňanová, bytom Turičky 39, 985 22 Cinobaňa,
nar.: 18.03.1956 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisovej zložky:

Iná majetková hodnota

P.
Popis
č.

Mena Suma

Súpisová
hodnota

Poznámka

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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Úrok pripísaný na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Deň vydania: 23.01.2017

EUR 0,50 € 0,50 €

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
24,97
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 06/2016 poukázané na EUR
24,97 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

Peňažné prostriedky pripísané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100
EUR 3,29 € 3,29 €
dňa 08.07.2016

Sociálna poisťovňa

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
25,77
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 07/2016 poukázané na EUR
25,77 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
25,77
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 08/2016 poukázané na EUR
25,77 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
25,77
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 09/2016 poukázané na EUR
25,77 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
25,77
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 10/2016 poukázané na EUR
25,77 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
25,77
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 11/2016 poukázané na EUR
25,77 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia
25,77
alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 12/2016 poukázané na EUR
25,77 €
€
konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 2913568572/1100

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

-

starobného
Sociálna

V Banskej Bystrici, dňa 18.01.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K001473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Poledno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 255, 900 45 Most pri Bratislave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA,LL.M.,PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/60/2015_S 1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/60/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Typ súpisnej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Popis: mzda úpadcu za mesiac november 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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Deň vydania: 23.01.2017

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 414,82 EUR
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis:

K001474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty
CENNÉ PAPIERE (majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 ZKR)
Dátum
zapísania

Druh a forma cenného Podoba cenného
papiera
papiera

Eminent

Súpisová
hodnota

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

Mena

Nominátna
hodnota

Listinný cenný

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €

Europa logistik a.s., Nám. SNP 11, 960 01
Zvolen, IČO: 36 648 191

0,00 €

29.2.2016

Akcia na meno

Listinný cenný
papier

EUR 33,19 €
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K001475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlouhý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 17, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Dlouhý, nar. 15.03.1974, bytom 059
91 Veľký Slavkov č. 17, týmto podľa § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola
správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky por. č. 6 veriteľa Lukrécia Dlouhá, bytom Nová Lesná
250, 059 86, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky v celkovej sume 450,- Eur. Správca ďalej oznamuje, že
vyššie uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky
do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K001476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Oľga Majerníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hankovce 20, 067 12 Hankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2013 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ing. Oľga Majerníková, nar.
21.04.1981, bytom 067 12 Hankovce 20, SR (ďalej len „úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR
zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto
začína plynúť dňom zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Návrh konečného rozvrhu výťažku pre veriteľov
I.
Všeobecná časť
Uznesením sp. zn. 1K/29/2013-39 zo dňa 02.07.2013 Okresný súd Prešov (ďalej len ako „Okresný súd“) v právnej
veci navrhovateľa – dlžníka Oľga Majerníková, nar. 21.04.1981, trvale bytom 067 12 Hankovce 20 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a otvoril malý konkurz. Za
správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martina Kirňaka, správcu so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01
Prešov (zmena adresy sídla kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov).
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením začal správca
konkurznej podstaty vykonávať svoju funkciu, pričom vo veci vyhotovil súpis majetku podstát, prijímal prihlášky
veriteľov, vyhotovil zoznam pohľadávok. Správca riadne a včas zvolal 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa konala
09.10.2013 v sídle správcu, na ktorej sa rozhodlo, že ako správca som ponechaný v tejto funkcii naďalej a taktiež
bol zvolený zástupca veriteľov: Slovenská sporiteľňa, a.s..
V intenciách § 32 ZKR správca konkurznej podstaty každú prihlásenú pohľadávku s odbornou starostlivosťou
preskúmal a porovnal so zoznamom záväzkov úpadcu, zistené pohľadávky v súlade s § 31 ods. 1 ZKR bezodkladne
zapísal do zoznamu pohľadávok. Na základe vyššie uvedený skutočností sú účastníkmi konkurzného konania títo
veritelia:
Veriteľ
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spolu:

Prihlásená pohľadávka
15.530,42,- Eur
14.333,73,- Eur
29.864,15,- Eur

Zistená suma
15.530,42,- Eur
14.333,73,- Eur
29.864,15,- Eur

Popretá suma
-------

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Správca konkurznej podstaty na základe zoznamu majetku, zostaveného a predloženého úpadcom a ďalších
dokladov /§73 ods. 2 ZKR/, vyjadrení a súčinnosti úpadcu /§ 73 ods. 1 v spojení s § 74 ZKR/ a tretích osôb /§ 75/,
ohliadky a fyzickej inventúry majetku úpadcu vyhotovil súpis majetku podstát.
Súpis všeobecnej podstaty:
Por.č.
1

Súpisová zložka majetku

Súpisová hodnota

Preddavok na úhradu odmeny a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1

Preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu

663,88,- Eur

2

Motorové vozidlo Renault Master
(ŠPZ: HE154BM)

4.000,- Eur

Spolu:

4.663,88,- Eur

Správca neeviduje žiadne spory o určení popretých pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok
podliehajúci konkurzu.
Čiastkový rozvrh v rámci tohto konkurzného konania nebol realizovaný.
Správca podľa § 96 ods.2 ZKR zverejnil v OV 212/2016, K025089, zo dňa 04.11.2016 Oznam o zostavení zoznamu
pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
II.
Rozvrhová časť
A) Príjmy
Por.č.
1
2

Súpisová zložka majetku
Nevyčerpaný preddavok
Výťažok zo speňaženia hnuteľnej veci
(RENAULT MASTER HE154BM)

Výťažok speňaženia
663,88,- Eur
1.700,-Eur

Spolu:

2.363,88,- Eur

B) Výdavky
Pohľadávky proti podstate:
Pohľadávky proti podstate priradené k všeobecnej podstate v zmysle § 46 ods. 3 vyhlášky 665/2005 Z. z.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- poštovné náklady (19,10,- Eur),
- cestovné náklady (48,28,- Eur),
- náklady na tlač a na administratívny materiál (30,- Eur),
- náklady na vedenie účtu (6,- Eur),
- osvedčenie pravosti podpisu u notára (5,26,- Eur)

Spolu: 108,64,- Eur
Odmena správcu
a) v zmysle vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. odmena správcu do konania 1.schôdze veriteľov, priznaná
správcovi súdom vo výške 663,88,- Eur – UHRADENÉ dňa 29.01.2014
Odmena správcu zo speňaženia
a) podľa § 20 ods. 2 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., za speňaženie za speňaženie hnuteľnej veci (14% zo
sumy výťažku 1.700,- Eur = 241,64,- Eur)
ØSpôsob výpočtu odmeny správcu zo speňaženie hnuteľnej veci:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 22 ods. 1 vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z. patrí správcovi odmena z výťažku:
- 16% zo sumy výťažku do 331,94,- Eur
- 15% zo sumy výťažku nad 331,94,- Eur
- 14% zo sumy výťažku nad 3.319,39,- Eur
- 13% zo sumy výťažku nad 33.193,92,- Eur
- 6% zo sumy výťažku nad 331.939,19,- Eur
- 3% zo sumy výťažku nad 3.319.391,89,- Eur
- 1% zo sumy výťažku nad 33.193.918,87,- Eur

- 16% z 33,19,- Eur = 5,31,- Eur
- 15% z 331,94,- Eur – 33,19,- Eur (t.j. 298,75,- Eur) = 44,81,- Eur
- 14% z 3.319,39,- Eur – 331,94,- Eur (t.j. 2.987,45,- Eur) = 418,24

- 14% z 1.700,- Eur (suma, za ktorú bola speňažená hnuteľná vec) – 331,94,- Eur (t.j. 1.368,06,- Eur) =
191,52,- Eur

Na základe vyššie uvedeného predstavuje odmena: 5,31 + 44,81 + 191,52 = 241,64,- Eur
Spolu: 241,64,- Eur
Predpokladané náklady na ukončenie konkurzu:
Za účelom ukončenia konkurzného konania správca predpokladá výdavky, ktoré budú pozostávať z :
- prevodné príkazy suma vo výške 2x 1,00,- Eur (poplatok za spracovanie doručeného príkazu na úhradu
pre platbu z účtu úpadcu podľa CENNÍK BANKOVÝCH SLUŽIEB PRE OBČANOV UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky účinného od 14.4.2014) t. j. 2,- Eur,
- poštovné 2x 1,25,- Eur = 2,50,- Eur
- náklady na vedenie účtu (1,50/mesiac) = 4,50,- Eur
Spolu: 9,- Eur
Výdavky spolu: 359,28,- Eur
Súdny poplatok z výťažku:
Súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(výťažok vo výške 1.700,- Eur) (položka 5 písm. d/ sadzobníka súdnych poplatkov – zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch).
Súdny poplatok: 0,2% z 1.700,- Eur = 3,40,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spolu: 3,40,- Eur
Celkové výdavky: 362,68,- Eur (t.j. pohľadávky proti podstate: 108,64,- Eur
odmena správcu zo speňaženia: 241,64,- Eur
predpokladané náklady na ukončenie konkurzu: 9,- Eur
súdny poplatok z výťažku: 3,40,- Eur)
Výťažok zahrnutý do rozvrhu
(výťažok – výdavky) = 1.337,32,- Eur
1.700 – 362,68 = 1.337,32

C) Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku veriteľom bolo rozhodujúce zistenie
pohľadávok správcom.

Návrh rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 2.363,88,- Eur
Celková suma pohľadávok prihlásených veriteľmi: 29.864,15,- Eur
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 1.337,32,- Eur
Veriteľ
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Spolu:

Zistená suma
15.530,42,- Eur
14.333,73,- Eur
29.864,15,- Eur

Podiel na celkovej sume prihlásených pohľadávok (%)
52
48
100

Suma na rozvrh
695,40,- Eur
641,92,- Eur
1.337,32,- Eur

Výzva veriteľom:
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu na adresu kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov
prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom mailu spravca.kirnak@gmail.com oznámili svoje čísla účtov
a variabilné symboly, na ktoré má správca rozvrh výťažku zaslať.

Schválenie návrhu rozvrhu:
V zmysle § 101 ods. 1 ZKR správca žiada zástupcu veriteľov o schválenie konečného rozvrhu výťažku
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Beňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S 1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Zuzana Beňová, bytom Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov,
nar.: 10.05.1964 v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty majetku úpadcu.
Typ súpisovej zložky:

Iná majetková hodnota

P.
Popis
č.

Mena Suma

Súpisová
hodnota

Poznámka

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
103,68
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 09/2016 EUR
103,68 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 3658320557/0200

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
103,68
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 10/2016 EUR
103,68 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 3658320557/0200

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
103,68
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 11/2016 EUR
103,68 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 3658320557/0200

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

Zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom
103,68
rozhodnutia alebo exekúciou (v zmysle § 72 ods. 2 ZKR) za obdobie 12/2016 EUR
103,68 €
€
poukázané na konkurzný účet úpadcu, č. ú.: 3658320557/0200

Platiteľ
dôchodku
poisťovňa

-

starobného
Sociálna

V Banskej Bystrici, dňa 18.01.2017
LEGES Recovery k.s., správca

K001478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čabala Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dražby zo dňa 25. júla 2016
(podľa § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii)
A.
Označenie dražobníka
I.
Meno a priezvisko
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca úpadcu Ondrej Čabala
II.
Sídlo/ bydlisko

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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a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.
IČO
B.
Označenie navrhovateľa
I.
Meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.

Zapísaný:

IV.

IČO

C.

Miesto konania dražby

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

Tatranské námestie
3
Poprad
d) PSČ
058 01
SR
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod. č. S1733
48 413 011
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký, správca úpadcu Ondrej Čabala
Tatranské námestie
3
Poprad
d) PSČ
058 01
SR
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
pod. č. S1733
48 413 011
Notársky úrad JUDr. Štefan Siskovič
Štefánikova 873/12, 058 01 Poprad
09.01.2017
14.00 hod.
Tretie

D.
Dátum konania dražby
E.
Čas konania dražby
F.
Kolo dražby
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva č. 358 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor pre katastrálne územie Nižná Jablonka
a to dom so súpisným číslom 9 postavenom na parcele registra KN „C“ č. 213 zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2
a nachádzajúcim sa v katastrálnom území Nižná Jablonka, obec Nižná Jablonka, okres Humenné, vo výlučnom vlastníctve úpadcu Ondrej
Čabala.
Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 5 Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor pre katastrálne územie Nižná Jablonka a to
parcely registra KN „C“ evidované na katastrálnej mape
- parc.č. 212 záhrady o výmere 177 m2
- parc.č. 213 zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2
- parc.č. 214 záhrady o výmere 1752 m2
nachádzajúce sa v katastrálnom území Nižná Jablonka, obec Nižná Jablonka, okres Humenné, vo výlučnom vlastníctve úpadcu Ondrej
Čabala.
H.
I.

Výška ceny dosiahnutej vydražením
Licitátor

4 575,- Eur
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký

K001479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čabala Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Jablonka 9, 067 34 Nižná Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/1/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/1/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

29.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
255,- Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
18.01.2017

K001480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mészároš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mederská 39, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1988
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/42/2016 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/42/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Tomáš Mészároš, narodený 09.06.1988, bytom Mederská 39, 940 02 Nové
Zámky, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
1. Zuzana Kodhajová, trvale bytom Jánošíková 14, 940 02 Nové Zámky, vo výške 3.400,00 €.
LexCreditor k.s.

K001481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dlouhý Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 17, 059 91 Veľký Slavkov 17
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 1K/56/2015 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/56/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por. č.
Typ položky
Popis
Súpisová hodnota
Poznámka
Dôvod zapísania
Deň zapísania

14.
Iná majetková hodnota
príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou
49,64 Eur
§67 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
13. 01. 2017

K001482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
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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zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa - UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336
(ďalej aj ako len „Zabezpečený veriteľ“), za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu oddelenej podstaty
Zabezpečeného veriteľa.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje Zabezpečeného veriteľa a každého, kto tvrdí, že je
veriteľom pohľadávky proti oddelenej podstate Zabezpečeného veriteľa o:
·
·

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

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

V Košiciach, dňa 18.01.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Frnčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 363, 962 71 Dudince Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.8.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/81/2016/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/81/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie: Banská Bystrica, ul. Prof. Sáru 44, správca
úpadcu Emília Frnčová, nar.7.8.1971, bytom Okružná 363, 962 71 Dudince, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
27.3.2017
o
10.00
hod.
v kancelárii
správcu.
Program
schôdze:
1)
otvorenie
schôdze
2)
správa
o
činnosti
správcu
a
stave
konkurzného
konania
3)
voľba
veriteľského
výboru
4)
rozhodovanie
o
výmene
správcu
podľa
ust.
§
36
ZKR
5)
rôzne
6)
záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR. Zástupcovia veriteľov predložia
plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, a doklad totožnosti.

K001484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014/S 1565
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:
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Okresný súd Košice I
26K/68/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.,pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336.

V Košiciach, dňa 18.01.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“),
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

V Košiciach, dňa 18.01.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., Správca Úpadcu

K001486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MP PROFIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 714 832
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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Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/68/2014/S 1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/68/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina 41,
040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565,
v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: MP PROFIL, s.r.o., so sídlom
Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, IČO: 35 714 832 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“)
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, za účelom vyhotovenia konečného rozvrhu
zo všeobecnej podstaty.
Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje Veriteľský výbor a každého, kto tvrdí že je veriteľom
pohľadávky proti podstate o:
·
·

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

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

V Košiciach, dňa 18.01.2017
JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., Správca Úpadcu

K001487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Švolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 13/3, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 2K/51/2014-S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

JUDr. Ján Čipka, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľuboš Švolík, nar. 1.4.1967, bytom Dukelských hrdinov 13/3,
965 01 Žiar nad Hronom, ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

86

Obchodný vestník 15/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe záväzného pokynu zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty Všeobecná úverová banka a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155 v
zastúpení Consumer Finance Hodling a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35923130 číslo
6704017034 zo dňa 20.2.2015 a upresnenia záväzného pokynu číslo 6704017034 zo dňa 9.11.2016 v zmysle § 17
zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:

A.
Označenie dražobníka: JUDr. Ján Čipka
Sídlo: Ul. Partizánska č. 197, 981 01 Hnúšťa
IČO: 37896164
Zapísaný: v zozname správcov konkurznej podstaty MS SR pod č. S-514

B.
Miesto konania dražby: Kancelária správcu JUDr. Jána Čipku, Ul. Partizánska č. 197
981 01 Hnúšťa,
Dátum konania dražby: 6. februára 2017
Čas konania dražby: 14,00 hod
Dražba: Opakovaná dražba, druhé kolo dražby

C.
Predmet a poradie dražby
Nehnuteľnosti zapísané u Okresného úradu Žiar nad Hronom, katastrálny odbor na liste vlastníctva číslo 2532 pre
obec a katastrálne územie Žiar nad Hronom ako:
·
byt číslo 3 vo vchode 13 na prvom poschodí obytného domu /13-15/ súpisné číslo 318 na parcele číslo 315 v
podiele 1/2-ica
·
6353/75530 -ičný podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako CKN parc.č. 315 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 318 m2 v podiele 1/2-ica

D.
Opis predmetu dražby
Dvojizbový byt číslo 3 na prvom poschodí vo vchode 13, s predsieňou, kuchyňou, kúpelňou, WC a pivnicou v
suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suteréne. Byt je dobre presvetlený, okná sú plastové so žaluziami, bytové jadro je murované bez rekonštrukcie aj so
zariaďovacími predmetmi, podlahy sú plávajúce v izbe, kuchyňa má dlažbu, v byte je rozvod vody teplej a studenej,
plynu a kanalizácie ako aj elektroinštalácia, byt je napojený na domového vrátnika, byt je prvej kategórie, nachádza
sa v bytovom dome so spoločným centrálnym vykurovaním, ktorý je napojený na všetky inžinierske siete, bol daný
do užívania v roku 1958, má sedlovú strechu s krytinou po rekonštrukcii, fasáda je zateplená, nachádza sa na ulici
Dukelských hrdinov.

E.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na liste vlastníctva číslo: 2532
Záložné právo k bytu č. 3 podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z. v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome č.
318, Žiar nad Hronom
Pod V-1977/06 bolo zriadené záložné právo na byt č. 3 na 1 p, vchod č. 13 v prospech Všeobecnej úverovej banky
a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO: 31320155 zo zmluvy č.Z 08994-06 uzatvorenej dňa 1.11.2006, pol.
1342/06
Exekučné záložné právo EX274/2015-20 zo dňa 22.5.2015 od Exekútorského úradu Lipová 7, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, súdny exekútor Mgr.Ing.Ivan Šteiner PhD v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.,
Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35792752 na byt č. 3 na 1.p., vchod č. 13 a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a zariadeniach dom č.s. 318 a pozemku CKN parc.č. 315 o veľkosti 6353/75530 – listina zapísaná dňa
7.3.2016 pol. 343/16

F. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Všeobecná hodnota podielu predmetu dražby je podľa znaleckého posudku číslo 193/2016 znalca Ing. Štefana
Sviržovského 13.500,- €.
G. Najnižšie podanie:
Je 90 % všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti t.j. 12.150,- € s možnosťou zníženia na úroveň 80 % tejto hodnoty.
Minimálne prihodenie alebo zníženie: 200,- EUR
H.
Dražobná zábezpeka: 10 % najnižšieho podania t.j. 1.215,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka číslo SK97 0200
0000 0028 9749 4998 vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 pred konaním
dražby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky skončí otvorením dražby.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky : Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške
dražobnej zábezpeky alebo originál dokladu o vklade finančných prostriedkov na účet dražobníka. Účastník bude
pripustený k dražbe ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby.
I.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne dražobníka alebo
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo SK97 0200 0000 0028 9749 4998 vedený vo
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bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka číslo SK97 0200 0000 0028 9749 4998 vedený vo
Všeobecnej úverovej banke a.s., s variabilným symbolom 2512014 a to do 15 dní odo dňa dražby
J.
Ohliadka predmetu dražby
Záujemcovia o ohliadku sa ohlásia a termín ohliadky si dohodnú na tel.č. 047/5422698 pondelok až piatok od 8,30
hod-11,30 hod a od 14,00 hod do 16,00 hod, prípadne e-mailom na adresu advokat@hnusta.org
K.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
k predmetu dražby udelením príklepu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie
s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa a k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu
dražby písomne potvrdí. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
L.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Magdaléna Valušová
Notársky úrad, Železničná 21, Rimavská Sobota
M.
Poučenie podľa §21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola
dotknutá na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti
dražby zaniká ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu. Ak súd určí dražbu za neplatnú účinky príklepu
zanikajú ku dňu príklepu. Osoba, ktorá podala na súde žalobu je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
V Hnúšti, dňa 18. januára 2017
JUDr. Ján Čipka, správca

K001488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamnický Ján, Bc.Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 490/10, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/45/2016 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/45/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Bc. Ing. Ján Jamnický, nar. 27.07.1979,
bytom Hlavná 490/10, 059 21 Svit v zmysle ustanovenia §34 ods. 2. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 27.02.2017 o 08:00hod v sídle správcu :
Štúrova 30, 066 01 Humenné.
Program schôdze veriteľov :

1.Prezentácia
2.Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, zistenie stanoviska
veriteľov prihlásených pohľadávok

3. Voľba veriteľského výboru - zástupcu veriteľov
4.Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle §36 ods. 1/ zákona č. 7/2005 Z. z.
5.Zaujatie stanovísk k ďalšiemu postupu správcu
6. Záver

Pri prezentácií veritelia-fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia-právnické osoby predložia výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
Mgr. Radovan Muzika ,správca

K001489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 90/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spis konkurzného správcu je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle správcu na ulici Martina Rázusa číslo 146/23 v
Lučenci v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12. 00 a od 14.00 do 16.00. Bližšie informácie na telefónnom čísle
0474511250
alebo
mailovej
adrese
správcu
spravkyna@hellenbart.com.

K001490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikula ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1731/35, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1984
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/13/2016/ S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/13/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica, správca úpadcu:
František Mikula, nar. 02.06.1984, bytom Morovnianska cesta 1731/35, Handlová, zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 13.03.2017 o 14.00 hod. v sídle správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, s
nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Rôzne
6. Záver

Pri zisťovaní účasti, veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

LICITOR recovery, k.s.

K001491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mikula ,,v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1731/35, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1984
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Mládežnícka 324, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/13/2016/ S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/13/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
HNUTEĽNÝ MAJETOK
por.č.

popis

stav

súp. hodnota

1.

Osobné motorové vozidlo -Alfa Romeo 146

PD604CT, rok. Výroby: 1998

400,00 €

Iné majetkové hodnoty
por.č.

označenie

1

finančná hotovosť

SUMA
1 500,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca
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K001492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silná Barbora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských Hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Hnuteľné veci

Číslo
položky

Popis

Počet Výrobné
ks
číslo

Evidenčné
číslo

Rok
výroby

1

Drevená polička - vysoká

1

neznáme

neznáme

2

Mikrovlnná rúra

1

neznáme

3
4

Počítač Digipro + obrazovka
1
Samsung
Stolová lampa s digitálnymi
1
hodinami

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

neznámy používané

1/1 v BSM

10,00 €

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

20,00 €

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

100,00 €

neznáme

neznáme

neznámy nesvietiaca

1/1 v BSM

5,00 €

5

Kovová regálová polica

2

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

30,00 €

6

Rezačka papiera 1x 1,15 m 1

neznáme

neznáme

neznámy opotrebované

1/1 v BSM

400,00 €

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

300,00 €

neznáme

neznáme

neznámy opotrebované

1/1 v BSM

70,00 €

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

100,00 €

7
8
9

Regálová polica s nosnosťou
6
150 kg
Ručný
zdvižný
vozík,
1
nosnosť 2000 kg
Regálová polica, vysoká s
4
nosnosťou 150 kg

10

Vŕtačka na papier VOLT 380 1

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

100,00 €

11

Balička EP 55

1

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

500,00 €

12

Tlačiareň HP Laser Jet 3052 1

neznáme

neznáme

neznámy zastaralé

1/1 v BSM

70,00 €

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

40,00 €

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

30,00 €

13
14

Šatníková skriňa (imitácia
1
dreva)
Skriňa so zrkadlom (2
1
šuplíky + 3 dvierka)

15

Polička pod televízorom

1

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

15,00 €

16

Televízor značky Panasonic,
1
plazma, uhlopriečka 100

neznáme

neznáme

neznámy používané

1/1 v BSM

150,00 €
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K001493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krtíšska 273/32, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.2.1981
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2K 90/2016 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 90/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Veritelia popierajúci prihlásené pohľadávky zložia kauciou vo výške 350,-€ za každú popieranú pohľadávku na účet
úpadcu číslo SK51 0900 0000 0051 2435 2430 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a to v lehote do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok ( § 32 ods.3 zákona číslo 7/2005 Z.
z.). V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré
môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K001494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Halbavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 51/164, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom
úpadcu Ladislav Halbavý, nar. 4.1.1980, bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová že bankový účet, na ktorý
môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350,-€, je vedený v ČSOB a.s.
pob. Trenčín, IBAN SK22 7500 0000 0040 2391 2051. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne, 18.1.2017
JUDr.Darina Válková, správca

K001495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Lucia Čižmáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 37/52, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Veréb
Sídlo správcu:
Mudroňova 43, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2016 S1342
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov : Ing. Veréb Jaroslav, správca úpadcu : Ing. Lucia Čižmáriková , nar.
05.07.1977, bytom Oslobodenia 37/52, 010 04 Žilina – Bánová , zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
24.02.2017 o 10.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii správcu v Martine , Mudroňova 43.
Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov, otvorenie.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania prvej schôdze
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Záver , diskusia.

K001496
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:
Súpis všeobecnej podstaty

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 zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

1. Hnuteľný majetok
Popis veci: Osobné vozidlo
Názov veci: TOYOTA AURIS 1,6 5D EL
VIN: NMTKE56E70R048634
Rok výroby: 2009
Farba: čierna
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 000 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

2. Pozemky
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LV č. Katastrálne územie Parcele číslo Výmera v m2 Druh pozemku

Podiel Register

Súpisová hodnota v EUR

310 Bešeňová

522/1

20463

Orná pôda

1/68

parcely registra "E"

52,63

432 Bešeňová

219

1531

Orná pôda

1/4

parcely registra "E"

66,94

432 Bešeňová

466/501

3784

Orná pôda

1/4

parcely registra "E"

163,62

432 Bešeňová

466/502

188

Orná pôda

1/4

parcely registra "E"

8,22

354 Bešeňová

58

65

Zastavané plochy a nádvoria

1/2

parcely registra "E"

6,50

962 Bešeňová

523/1

12890

Orná pôda

1/68

parcely registra "E"

33,15

640 Ružomberok

3110

340

Zastavané plochy a nádvoria

1/2

parcely registra "C"

2 816,90

640 Ružomberok

3111

468

Záhrady

1/2

parcely registra "C"

3 877,38

470 Bešeňová

317

623

Trvalé trávnaté porasty

11/24 parcely registra "E"

4,87

408 Bešeňová

184/509

1677

Orná pôda

1/2

parcely registra "E"

146,65

408 Bešeňová

184/510

23

Orná pôda

1/2

parcely registra "E"

2,01

408 Bešeňová

295/11

297

Trvalý trávnatý porast

1/2

parcely registra "E"

4,97

408 Bešeňová

522/3

673

Ostatná plocha

1/2

parcely registra "E"

58,85

961 Bešeňová

380/502

1324

Orná pôda

1/34

parcely registra "E"

6,81

486 Bešeňová

380/503

33758

Orná pôda

5/16

parcely registra "E"

173,66

1691 Liptovská Teplá

59

430

Záhrady

1/6

parcely registra "C" 7 125,10

1691 Liptovská Teplá

60

792

Zastavané plochy a nádvoria

1/6

parcely registra "C" 13 123,44

3. Stavby
LV č. Katastrálne územie Postavená na parcele registra „C“ číslo Výmera v m2 Súpisné číslo Popis stavby Podiel Súpisová hodnota v Eur
1691 Liptovská Teplá

60

792

119

Hostinec

1/6

200 761,37

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu
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K001497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AWF Slovakia s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 135, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 728 469
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4R/2/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4R/2/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: AWF Slovakia s.r.o., so sídlom Mierová 135, 821 05 Bratislava, IČO:
35 728 469 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sokolice 1C/6673, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 798 461
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/8/2011/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/8/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Pod Sokolice
1C/6673, 911 01 Trenčín, IČO: 36 798 461 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti
z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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K001499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: La Veranda, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 696 039
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: La Veranda, spol. s r. o., so sídlom Ľ. Fullu 9/B, 841 05 Bratislava,
IČO: 45 696 039 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 955 091
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/54/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/54/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: LEEF Slovakia, s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava,
IČO: 35 955 091 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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K001501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: LS REAL TRADE s. r. o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava,
IČO: 44 593 783 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Mego
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatovská 2376, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 597 531
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/59/2011/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/59/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: Vladimír Mego, s miestom podnikania Zlatovská 2376, 911 05
Trenčín, IČO: 34 597 531 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného
sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu
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K001503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Minarovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 28, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1987
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: Peter Minarovič, bytom Pavla Horova 28, 841 07 Bratislava –
Devínska Nová Ves, nar.: 28.09.1987 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti
z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: N A T P R O spol. s r. o. v likvidácii, v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 324 541
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/49/2010/ S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/49/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: N A T P R O spol. s r. o. v likvidácii, v konkurze, so sídlom
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 31 324 541 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo
spoločnosti z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

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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K001505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Ondruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanská 305/4, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1962
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40NcKR/3/2015/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40NcKR/3/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca dlžníka: Dušan Ondruš, bytom Slovanská 305/4, 958 06 Partizánske, nar.:
20.11.1962 (ďalej aj ako len „Dlžník“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K001506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 372 899
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/29/2009/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/29/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: Prvá elektromontážna spoločnosť, a. s. v konkurze, so sídlom
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 31 372 899 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo
spoločnosti z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Radosa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: Vojtech Radosa, bytom Chalmovská 683/5, 972 45 Chalmová, nar.:
05.05.1972 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

REDE REAL ESTATE DEVELOPMENT spol. s r.
o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2189/8, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 286 541
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca dlžníka: REDE REAL ESTATE DEVELOPMENT spol. s r. o., v likvidácii, so
sídlom Cabanova 2189/8, 841 02 Bratislava, IČO: 36 286 541 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení
sídlo spoločnosti z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVECO - stavebná a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 229 334
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/9/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/9/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: STAVECO - stavebná a.s., so sídlom Bajkalská 18/A, 821 08
Bratislava, IČO: 36 229 334 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného
sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudnaya 198/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 342 653
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/46/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/46/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: SV Tech s.r.o. v konkurze, so sídlom Rudnaya 198/5, 971 01
Prievidza, IČO: 36 342 653 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného
sídla: Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Trník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažiť 103, 958 03 Pažiť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1958
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/50/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/50/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: Štefan Trník, bytom Pažiť 103, 958 03 Pažiť, nar.: 02.04.1958 (ďalej
aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla: Štefanovičova 12, 811 04
Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K001512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 94, 971 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 329 576
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29K/7/2013/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/7/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 971 05 Trenčín,
IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

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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K001513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vavrúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40NcKR/2/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40NcKR/2/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca dlžníka: Peter Vavrúš, bytom Slnečná 1364/18, 914 41 Nemšová, nar.:
27.08.1979 (ďalej aj ako len „Dlžník“) týmto oznamuje, že mení sídlo spoločnosti z pôvodného sídla:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava na sídlo:
·

Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

Do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to
v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si
vopred dohodnúť na tel. č.: +421 2 5752 7700 alebo na e-mailovej adrese: recovery@hmg.sk.
V Bratislave, dňa 19.01.2017
Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K001514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MIGAREAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 636 292
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28R/1/2013 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28R/1/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA
Správca: JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín
Úpadca: MIGAREAL, s.r.o.
Piaristická 46
Trenčín
IČO: 31 636 292
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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22.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Kreditné úroky z účtu v banke za obdobie 01/2016 – 11/2016
Celková suma: 5,01 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Kredité úroky z účtu v banke
Hodnota: 5,01 €
Deň zápisu 21.12.2016

23.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Nadmerný odpočet z DPH prijatý za obdobie 02/2016 – 11/2016
Celková suma: 792,11 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Nadmerný odpočet z DPH
Hodnota: 792,11 €
Deň zápisu 21.12.2016

24.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Príjem z prenájmu nehnuteľností úpadcu za obdobie 01/2016 – 11/2016
Celková suma: 44.000,00 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Príjem z nájmu nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu
Hodnota: 44.000,00 €
Deň zápisu 21.12.2016

25.
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Popis: Refakturácia elektrickej energie a plynu nájomcovi za obdobie 03/2014 – 11/2016
Celková suma: 60.520,77 €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: Refakturácia elektrickej energie a plynu nájomcovi
Hodnota: 60.520,77 €
Deň zápisu 21.12.2016

K001515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Cuprák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 71/12, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2016 S 1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

PERSPECTA Recovery, k.s., S1755 so sídlom kancelárie Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, správca
konkurznej podstaty úpadcu, t. j. fyzickej osoby Ivan Cuprák, nar. 18.01.1976, trvale bytom Tehelná 71/12, 082 71
Lipany, v súlade s ustanovením § 34 ods.1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 24.02.2017 o 11:00 hod. v zasadacej
miestnosti kancelárie správcu, Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov, s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu
3. Rozhodovanie o výmene správcu
4. Voľba zástupcu veriteľov
5. Záver schôdze

Pri prezentácii predložia veritelia fyzické osoby preukaz totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra, nie starší ako 3 mesiace a úradne overenú plnú moc (príp. poverenie na zastupovanie).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.01.2017

Pôvodný termín schôdze veriteľov dňa 30.01.2017 o 10:00 hod. sa ruší.
V Bratislave dňa 20.01.2017
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
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