Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

K001775
Spisová značka: 8K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRICOM s.r.o. so sídlom
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471 správcom ktorého je Čechová Insolvency Services k.s. so
sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, č. reg. S 1664, o návrhu na odvolanie správcu
rozhodol
I. Súd o d v o l á v a Čechová Insolvency Services k.s. so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, č. reg.
S 1664 z funkcie správcu úpadcu: BRICOM s.r.o. so sídlom Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471.
II. Súd ukladá Čechová Insolvency Services k.s. so sídlom Štúrova 4, 811 02 Bratislava, č. reg. S 1664 vykonávať
činnosti výlučne súvisiace a týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia
nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001776
Spisová značka: 8K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRICOM s.r.o., so sídlom
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471, správcom ktorého je Čechová Insolvency Services k.s., so
sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1664, o návrhu: INVEST - KAPITAL, a. s., so sídlom
Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 35 871 334, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa : INVEST - KAPITAL, a. s., so sídlom Hattalova 12/C, 831
03 Bratislava, IČO: 35 871 334, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: SANAC, s. r. o., so sídlom
Dulovo námestie, 821 08 Bratislava, IČO: 36 284 602, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 342,41 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§127 č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001777
Spisová značka: 8K/59/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRICOM s.r.o., so sídlom
Mudroňova 57, 811 03 Bratislava, IČO: 35 681 471, správcom ktorého je Čechová Insolvency Services k.s., so
sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1664, o návrhu: Mgr. Pavol Antol, nar. 05.04.1982,
bytom Kupeckého 2542/72, 902 01 Pezinok, občan SR, na vstup do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa : Mgr. Pavol Antol, nar. 05.04.1982, bytom Kupeckého
2542/72, 902 01 Pezinok, občan SR, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Ing. Mária Grusová, nar.
07.03.1970, bytom Mamateyova 9, 851 04 Bratislava, so zistenými pohľadávkami č. 18-22 v celkovej sume
135.552,82 Eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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07.03.1970, bytom Mamateyova 9, 851 04 Bratislava, so zistenými pohľadávkami č. 18-22 v celkovej sume
135.552,82 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15
dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo,
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach
(§127 č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001778
Spisová značka: 4K/43/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: dlžníka: Henrieta Schmidtová, nar.
12.08.1975, bytom Lachova 7, 851 03 Bratislava, št. občan SR, správcom ktorého je K.R.E. konkurzy a
reštrukturalizácie, v.o.s. so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 47 791 551, značka správcu: S 1716,
vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Henrieta Schmidtová, nar. 12.08.1975, bytom Lachova 7,
851 03 Bratislava, št. občan SR
rozhodol

Súd konkurz na majetok úpadcu: Henrieta Schmidtová, nar. 12.08.1975, bytom Lachova 7, 851 03 Bratislava, št.
občan SR, zrušuje pre nedostatok predpokladov pre konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia (lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku), písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I ( § 102 ods. 4 ZKR ).
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)
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). (§ 363 CSP)
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Edita Sahánková, sudca
K001779
Spisová značka: 2R/9/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: O.St.S. a.s., so sídlom
Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, správcom ktorého je: Prvý správcovský dom, k. s., so sídlom
kancelárie Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665, značka správcu S1131, o návrhu na zrušenie
konkurzného konania
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: O.St.S. a.s., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava,
IČO: 45 940 436, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku,
a to
aj v prípade,
že bude doručené Konkurzy
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ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. V
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Obchodný
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sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 19.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001780
Spisová značka: 3K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: 1/ LBG palác Poprad s.r.o., Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 44 351 038, právne zastúpený Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, 2/ MODIFIN
spol. s r.o., Tilgnerova 16, 841 05 Bratislava, IČO: 35721260, 3/ Ručiteľ s.r.o., Agátová 22, 841 01 Bratislava, IČO:
46 745 556, právne zastúpený: Mgr. Petra Jurčová, Pribinova 25, 811 09 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO:
35 740 655
rozhodol
I.
Poučenie:

Súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta.

Proti výroku o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2
ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené,
kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v
potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby
každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd
vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K001781
Spisová značka: 1K/83/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zvolen retail park s.r.o., so
sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 828 769, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan
Dlhopolec, so sídlom kancelárie SNP 27, 960 01 Zvolen, značka správcu S 1475, o návrhu odvolaného správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
P r i z n á v a JUDr. Jánovi Čipkovi, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, ako správcovi konkurznej
podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov v sume 7.966,54
Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., 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
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K001782
Spisová značka: 1K/66/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Andrea Ruttkayová, nar.
06.04.1972, bytom Námestie Slobody 1898/17, 960 01 Zvolen, správcom ktorého je JUDr. František Vavráč, so
sídlom kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov, 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 40,95 Eur,
2.
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 - uspokojuje
sa sumou 41,30 Eur,
3.
ČSOB, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 - uspokojuje sa sumou 65,24 Eur,
4.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 - uspokojuje sa
sumou 8,70 Eur,
5.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00
585 441 - uspokojuje sa sumou 2,67 Eur,
6.
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439 - uspokojuje sa sumou 1,96 Eur,
7.
MC TREE SR, a.s., Krížna 47, 811 07 Bratislava, IČO: 35 759 267 - uspokojuje sa sumou 169,36 Eur,
8.
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 - uspokojuje
sa sumou 2,10 Eur,
9.
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska ul. 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 - uspokojuje sa
sumou 61,08 Eur,
10.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 uspokojuje sa sumou 17,48 Eur,
11.
Miroslav Suja, Slanec 759, 962 05 Hriňová - uspokojuje sa sumou 189,60 Eur,
12.
SR - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 - uspokojuje sa
sumou 20,39 Eur,
13.
KRIVÁŇ - Spoločenstvo vlastníkov bytov, nebytových priestorov, Námestie Slobody 11-17 Zvolen, IČO:
35 981 709 - uspokojuje sa sumou 36,12 Eur,
14.
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, IČO: 00 679 071 - uspokojuje sa sumou
14,19 Eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.01.2017
JUDr. Ľubica Mojžišová., samosudca
K001783
Spisová značka: 2K/24/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Peressényi, nar. 14.
04. 1974, bytom 962 62 Bzovská Lehôtka, Bzovská Lehôtka 1, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Vladimír Flíder, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhová 1, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
Súd u k l a d á záväzný pokyn správcovi ukončiť speňažovanie - vykonávanie zrážok zo mzdy úpadcu ku dňu 31.
01. 2017
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001784
Spisová značka: 2K/16/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
1971, bytom 976 45 Hronec, 29. augusta 69, takto
rozhodol

Patrik Fábry, nar. 23. 06.

O d v o l á v a JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197 z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.01.2017
Mgr. Zuzana Antalová, samosudca
K001785
Spisová značka: 26K/47/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JUMP - TANDEM s.r.o., so sídlom Haviarska 12, 040 01
Košice, IČO: 43 785 565 o priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Mgr. Tomáš Szalontay, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1717, paušálnu odmenu vo výške 2 788,28 EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001786
Spisová značka: 26K/33/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Tancoš, narodený: 19.02.1955, trvale
bytom: Domaňovce 209, 053 02 Domaňovce, právne zastúpený: JUDr. Zuzana Kollárová, advokátka, so sídlom
Zimná č. 59, 052 01 Spišská Nová Ves o návrhu správcu podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S1275 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a správcovi podstaty: Ing. Iveta Beslerová, so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1275, paušálnu odmenu vo výške 663,88 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.01.2017

JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001787
Spisová značka: 26K/43/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Hutman, nar.
08.06.1971, trvale bytom Žriedlová 24, 040 01 Košice, právne zást.: JUDr. Igor Varga, advokát, so sídlom kancelárie,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov o návrhu na zrušenie konkurzu takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Vladimír Hutman, nar. 08.06.1971, trvale bytom Žriedlová
24, 040 01 Košice po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola čo i len z časti uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 20.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001788
Spisová značka: 26K/20/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci organizačnej zložky UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
IČO: 47 251 336, právne zastúpená: Advokátska kancelária ECKER-KÁN & PARTNERS, s.r.o., Nám. M. Benku 9C1, 811 07 Bratislava proti dlžníkovi: Terminal South s.r.o., so sídlom Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 47 520
477, právne zastúpená: JUDr. Slávkou Kovačovou, advokátkou, Štúrova č. 20, 040 01 Košice o vrátení zostatku
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a navrhovateľovi zostatok preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 1 659,70 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu vo výške 1 659,70 EUR zložiteľovi preddavku na adresu: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, vo veci
organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, vedený pod položkou denníka D19-75/2015, do 3 dní odo dňa
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

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

Deň vydania: 26.01.2017

Okresný súd Košice I dňa 19.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001789
Spisová značka: 26K/8/2015

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu: Steelimpex, s.r.o., so
sídlom Hlavná 104, 040 01 Košice, IČO: 45 341 389 o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie
Južná trieda 48, 040 01 Košice, zn. správcu: S1240.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 20.1.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K001790
Spisová značka: 31K/29/2012
Sp. zn. 31K/29/2012
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ivan Baláž, nar. 11.6.1953,
bytom Šoltésovej 5099/21, 940 59 Nové Zámky, ktorého správcom je: PRVÝ SPRÁVCOVSKÝ DOM, k.s., adresa
kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, uznesením č. k. 31K/29/2012-576 zo
dňa 21.12.2016 zrušil konkurz na majetok úpadcu : Ivan Baláž, nar. 11.6.1953, bytom Šoltésovej 5099/21, 940 59
Nové Zámky, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.01.2017.

Okresný súd Nitra dňa 20.1.2017
JUDr. Oliver Kolenčík, sudca
K001791
Spisová značka: 27K/11/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad
Dunajom č. 90, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Kravany
nad Dunajom, Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom František Duka, s miestom podnikania Kravany nad Dunajom, Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581, o
odmene a výdavkoch predbežného správcu, takto
rozhodol
I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, Ing. Rudolfovi Ivanovi, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 4, odmenu
v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 10,35 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
Ministerstvo
spravodlivosti
podľaNitra,
zákonaŠtefánikova
č. 200/2011 Z.č.z.4,
o Obchodnom
predbežnéhoVydáva
správcu,
Ing. Rudolfa
Ivana,Slovenskej
so sídlomrepubliky
kancelárie
odmenu a vestníku
náhradu
a o spolu
zmene v
a doplnení
niektorých
svojom webovom
sídle: odmeny
www.justice.gov.sk
preukázaných výdavkov,
sume 176,32
eur,zákonov
a to z na
preddavku
na úhradu
a výdavkov predbežného
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného
pod položkou denníka D 19 - 60/2016.
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I/ P r i z n á v a predbežnému správcovi, Ing. Rudolfovi Ivanovi, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 4, odmenu
v sume 165,97 eur a náhradu preukázaných výdavkov v sume 10,35 eur.
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
predbežného správcu, Ing. Rudolfa Ivana, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 4, odmenu a náhradu
preukázaných výdavkov, spolu v sume 176,32 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 19 - 60/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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 19.1.2017
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001792
Spisová značka: 27K/11/2016

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad
Dunajom č. 90, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Kravany
nad Dunajom, Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka - úpadcu:
František Duka, nar. 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom František Duka, s miestom podnikania Kravany nad Dunajom, Tulipánova ul. č. 90, IČO: 14144581, takto
rozhodol

I. O d v o l á v a správcu: Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 4, značka správcu S1453.
II. U s t a n o v u j e správcu: LawService Recovery, k. s., so sídlom Zvolen, Stráž č. 223, IČO: 47817003, značka
správcu S1731.
III. U k l a d á odvolanému správcovi, Ing. Rudolf Ivan, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova č. 4, povinnosť do
30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať
výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 19.1.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 26.01.2017

JUDr. Renáta Šišková, sudca
K001793
Spisová značka: 1R/2/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: STEMP - M & G, s.r.o. v reštrukturalizácii, so
sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO 31 679 030, správcom ktorého je Správcovská a poradenská, k.s., so
sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, o návrhu dlžníka na nahradenie súhlasu skupiny č. 4 a o návrhu na
potvrdenie reštrukturalizačného plánu zo dňa 30.12.2016 uznesením 1R/2/2016-231 zo dňa 12.01.2017
I. nahrádil súhlas skupiny č. 4 nezabezpečené pohľadávky verejnoprávnych veriteľov s
reštrukturalizačným plánom dlžníka STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad, IČO 31 679
030, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na schvaľovacej schôdzi konanej dňa 30.12.2016.
II. potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01
Poprad, IČO 31 679 030, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na schvaľovacej schôdzi konanej
dňa 30.12.2016.
III. ukončil reštrukturalizáciu dlžníka STEMP - M & G, s.r.o., so sídlom Hodžova 5048/14, 058 01
Poprad, IČO 31 679 030.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.01.2017
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001794
Spisová značka: 4K/3/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Martina Vertaľová, nar.
24.02.1976, bytom Dukelská 20/24, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je iTRUSTee Reconstructing, k.s., so
sídlom kancelárie Štúrova 129, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 254 122, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty iTRUSTee Reconstructing, k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 129, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 47 254 122 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 19.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001795
Spisová značka: 4K/50/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: COOP východ s.r.o., so sídlom Družstevná
24, 066 01 Humenné, IČO: 43 311 251, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Ľuboša Bajužíka, so sídlom kancelárie Námestie
Slobody 2, 066 01 Humenné.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
Vydáva
Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej
republiky
zákona č.v200/2011
Z. z. odlžníka,
Obchodnom
vestníkuhodnotu
vymáhateľnosť
a prípadnú
speňažiteľnosť
pohľadávok,
ktorépodľa
sú vedené
účtovníctve
zohľadniť
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
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Do funkcie predbežného správcu dlžníka ustanovuje: JUDr. Ľuboša Bajužíka, so sídlom kancelárie Námestie
Slobody 2, 066 01 Humenné.
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Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku
dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní, druhú správu do 20
dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a záverečnú správu o
majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001796
Spisová značka: 1K/46/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: GOBY PLUS, s.r.o., so sídlom
087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43,
080 01 Prešov, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 voči úpadcovi: GOBY PLUS,
s.r.o., so sídlom 087 01 Železník 16, IČO: 36 460 826 na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 226,38 eur.
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 20.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001797
Spisová značka: 1K/49/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Anton Želinský, nar.
09.10.1982, bytom Kostolná 128/70, 082 71 Krivany správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie
Hlavná 13, 080 01 Prešov, o nevyčerpanej časti preddavku, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa
Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa
07.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
142/2016,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti10
tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa
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u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa
Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 663,88 eura
zloženého dňa 07.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu - položka
142/2016,
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila k rukám správcu JUDr. Jozefa
Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.660 eur
zloženého dňa 07.12.2016 na účet tunajšieho súdu pod D18 Preddavky na konkurzné konanie - položka 17/2016.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený 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 (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom
vestníku) 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 20.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K001798
Spisová značka: 1K/58/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: HERES, s.r.o., so sídlom
Požiarnická 17, 080 01 Prešov, IČO: 36 680 826 o odmene a náhrade preukázaných výdavkov predbežného správcu
JUDr. Mariána Novikmeca, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Mariánovi Novikmecovi, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou za výkon
funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu výdavkov vo výške 40,11 eura,
ktoré mu budú po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatené z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu zloženého dňa 04.06.2015 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka
89/2015 (16/06-15).
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 822,93 eura zloženého navrhovateľom dňa 04.06.2015
na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu položka 89/2015 (16/06-15).
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto
má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 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 20.1.2017
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca

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

11

Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

K001799
Spisová značka: 2K/53/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marta Poláková, nar. 24.1.1961, bytom 082 32 Kojatice
119, zast. JUDr. Daliborom Michalkom, Matuškova 22, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marta Poláková, nar. 24.1.1961, bytom 082 32 Kojatice 119
ustanovuje správcu: Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov,
o t v á r a malý konkurz,
u k l a d á 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. 2K/53/2016. 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
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 nie je prípustné odvolanie.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku (§ 23 ods. 1 ZKR). Za
deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa 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).
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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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 20.1.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K001800
Spisová značka: 4K/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o., so
sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, o žiadosti správcu na uloženie záväzného pokynu, takto
rozhodol
ukladá správcovi speňažiť majetok zapísaný do všeobecnej podstaty úpadcu, a to: Motorové vozidlo
Ford Kuga D2 / G6DG2R/, EČ: SV350AR, nákladné vozidlo, 100kW, druh karosérie: BB skriňová, dodávková, farba:
šedá metalíza, rok výroby: 2009. Stav: jazdené. Spoluvlastnícky podiel: 1/1. Súpisová hodnota majetku: 11 000 eur,
Motorové vozidlo Mercedes-benz S 320 CDI, EČ: SV350AS, osobné vozidlo, 150 kW, druh karosérie: AA sedan,
farba: strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2002, stav: jazdené, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota: 5
000 eur, podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), a to verejným ponukovým konaním, ktoré bude
uverejnené oznamom v Obchodnom vestníku, a to za nasledovných podmienok:
majetok sa speňaží v štyroch kolách uverejnením v obchodnom vestníku a to nasledovne: v prvom kole bude
uvedená najnižšia súpisová hodnota majetku, za ktorú správca ponúkne na odpredaj. V druhom kole v prípade
nezáujmu sa zníži cena o 30 % súpisovej hodnoty. V treťom kole sa cena majetku zníži o 50 % súpisovej hodnoty. V
štvrtom kole sa majetok odpredá za najvyššiu cenu, ktorá bude ponúknutá.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 20.1.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K001801
Spisová značka: 28NcKR/1/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky Ing. Sabina Koplíková, narodená 19.10.1971, bydliskom
Pod kaštieľom 636/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan Slovenskej republiky o návrhu na povolenie oddlženia
takto
rozhodol
Dlžníčka Ing. Sabina Koplíková, narodená 19.10.1971, bydliskom Pod kaštieľom 636/25, 018 41 Dubnica nad
Váhom s a o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii/.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001802
Spisová značka: 29K/4/2013
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

13

Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LERTON s.r.o. v konkurze so sídlom
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 327 174, o vrátení súdneho poplatku takto
rozhodol
Správcovi úpadcu HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Štefanovičová 12, 811 04 Bratislava, IČO 46 333 908,
značka správcu S1565 sa vracia preplatok na súdnom poplatku vo výške 63,76 eura zložený na účet tunajšieho súdu
dňa 25.4.2014 pod pol. D5 290/2014, prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2, § 357 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku.)
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K001803
Spisová značka: 29K/45/2009
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VOJUS, a.s. v konkurze so sídlom
Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 589 791 ktorého správcom je JUDr. Róbert Fatura so sídlom
kancelárie Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S628, o návrhu obchodnej spoločnosti
VÍTKOVICE ENVI a. s. so sídlom Ruská 1142/30 Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČO
045 28 131, na vstup do konkurzného konania takto
rozhodol
Návrh na vstup obchodnej spoločnosti obchodnej spoločnosti VÍTKOVICE ENVI a. s. so sídlom Ruská 1142/30
Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika, IČO 045 28 131 do konkurzného konania sa zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
JUDr. Michal Fiala, sudca
K001804
Spisová značka: 40K/37/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
NoPe Trade s. r. o. v konkurze so sídlom Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, IČO 36 794 317, ktorého správcom
je JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11,
957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi JUDr. Viliamovi Vaňkovi so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, značka správcu S294, sa priznáva paušálna odmena vo výške 796,66 eura a náhrada preukázaných
výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 257,20 eura.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi
JUDr. Viliamovi Vaňkovi so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu
S294, priznanú odmenu vo výške 796,66 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 257,20 eura, a to z
preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 97/2016.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je
určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom
konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho
sa odvolateľ domáha(odvolací návrh). (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 19.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001805
Spisová značka: 38K/50/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Faktor, nar. 13.01.1971,
trvale bytom M. Kukučína 335/42, Dolné Kočkovce, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, takto
rozhodol
I. Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265 sa odvoláva z
funkcie správcu.
II. Obchodná spoločnosť KRIVANKON, k. s. so sídlom kancelárie Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava, značka
správcu S1704 sa ustanovuje do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2017
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K001806
Spisová značka: 40K/32/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974,
bydliskom 28. októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, 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 zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Konkurz na majetok úpadcu Eva Bandžuchová, nar. 23.12.1974, bydliskom 28. októbra 1175/14, 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 (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 20.1.2017
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K001807
Spisová značka: 25K/28/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SANOTECHNIKMAUROD s.r.o., "v reštrukturalizácii", Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 35 968 621, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 34704/T, správcom ktorého je JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie:
Pekárska 11, 917 01 Trnava, uznesením č. k. 25K/28/2015- 113 zo dňa 19.12.2016, povolil vstup nového veriteľa
EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, namiesto pôvodného
veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, v
rozsahu pohľadávok v celkovej výške 2 138,20 eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2017.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.1.2017
Mgr. Barbora Odnogová, 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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K001808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť čiastkový rozvrh z
oddelenej podstaty.
JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, trvale bytom Ulica I. Vysočana
730/1G, 971 01 Prievidza, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámer zostaviť
čiastkový rozvrh z oddelenej podstaty.
V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
upovedomuje dotknuté osoby, že majú právo v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zostaveného zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a podať námietku. Námietka poradia pohľadávky proti
oddelenej podstate musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K001809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szücs Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/56/2016 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/56/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od
08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom
vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813.

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K001810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: “BAP“ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Geologická 21, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 347 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
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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Sídlo správcu:
Pribisova 3033/31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2015 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru - písomné hlasovanie členov veriteľského výboru
Spisová značka súdneho spisu: 2K/29/2015
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2015 S1662
Upadca: ”BAP” spol. s r.o.
Sídlo: Geologická 21, 821 06 Bratislava 31
IČO: 31 347 304
Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava
Dátum konania: 18.01.2017
Prítomní:
1) Predseda W : Daňový úrad Bratislava, v z ast. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, písomné hlasovanie zo dňa 09.01.2017 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA - predseda predstavenstva a
JUDr. Martin Lipovský - člen predstavenstva (v zmysle prílohy)
2) Člen W : Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava v zastúpení JUDr. Andrej Magula
- písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 18.01.2017 (v zmysle prílohy)
3) Člen W : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Bratislava, Ondavská 3, 825 21 Bratislava 25, v
zast. JUDr. Richard Bodnár - písomné hlasovanie doručené SK, a.s. e-mailom dňa 13.01.2017 (v zmýsle prílohy)
Program:
1) Otvorenie
2) Prerokovanie žiadosti správcu o udelenie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti za účelom
archivácie účtovných dokladov úpadcu
3) Záver
K bodu 1):
Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR):
„Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského
výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za
prítomných. “ Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho
členovia.
K bodu 2):
V konkurznom konaní úpadcu „BAP“ spol. s r.o., so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31347 304,
e-mailom dňa 03.01.2017 správca konkurznej podstaty Mgr. Ing. Tomáš Čalfa doručil SK, a.s., ktorá v konkurznom
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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e-mailom dňa 03.01.2017 správca konkurznej podstaty Mgr. Ing. Tomáš Čalfa doručil SK, a.s., ktorá v konkurznom
konaní menovaného úpadcu zastupuje predsedu veriteľského výboru Daňový úrad Bratislava, žiadosť o udelenie
súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľnosti za účelom archivácie účtovných dokladov úpadcu.
Správca doterajšou činnosťou pri správe majetku úpadcu „BAP“ spol. s r.o. zabezpečil rozsiahlu účtovnú
dokumentáciu, pozostávajúcu z účtovných a personálnych záznamov.
Keďže ďalšie uskladnenie predmetných dokladov v kancelárii správcu je z kapacitných dôvodov nerealizovateľné,
správca zverejnil v OV č. 231/2016 z 02.02.2016 výzvu na predkladanie ponúk archivácie.
Na uvedenú výzvu správca obdržal 2 ponuky, a to:
·
·

Ing. Jozef Čalfa, Kučín 72, 094 21 Nižný Hrabovec, ponúkaná cena 1 020,- € vrátane DPH na celú dobu
uskladnenia
COMMERCE INYEST, s.r.o., Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad, IČO: 36 444 154 ponúkaná cena 1 086,94
€ + 20 % DPH vo výške 217,39 €, spolu 1 304,33 €

Keďže pri ponuke od Ing. Jozefa Čalfu, Kučín 72, 094 21 Nižný Hrabovec, sa jedná o spriaznenú osobu správcu,
správca konkurznej podstaty žiada veriteľský výbor o vydanie súhlasu na uzatvorenie zmluvy o prenájme
nehnuteľnosti za účelom archivácie účtovných dokladov úpadcu „BAP“ spol. s r.o.
Návrh uznesenia veriteľského výboru:
V konkurznom konaní úpadcu "BAP" spol. s r.o., so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 347 304, DU
Bratislava, v zast. Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru, predložil veriteľskému výboru
na schválenie uznesenie v znení:
Uznesenie:
„V konkurznom konaní úpadcu „BAP“ spol. s r.o., so sídlom Geologická 21, 821 06 Bratislava, IČO: 31 347 304,
ktoré je vedené Okresným súdom Bratislava Ipod č.k.: 2K/29/2015, veriteľský výbor udeľuje správcovi Mgr. Ing.
Tomášovi Čalfovi, so sídlom Pribišova 3033/31, 841 05 Bratislava, súhlas na uzatvorenie zmluvy o prenájme
nehnuteľností za účelom archivácie účtovných dokladov úpadcu „BAP“ spol. s r.o. so sídlom Geologická 21, 821 06
Bratislava, IČO: 31 347 304, so záujemcom Ing. Jozef Čalfa, Kučín 72, 094 21 Nižný Hrabovec, za kúpnu cenu 1
020,00 € za celú dobu uskladnenia.“
Bolo uskutočnené hlasovanie na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:
ZA: 3 hlasy DU Bratislava, v zast. SK, a.s.
Sociálna poisťovňa Bratislava
VšZP, a.s., krajská pobočka Bratislava
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov
Uznesenie: prijaté
V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. “ Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali
všetci traja členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.
K bodu 3) - Záver: Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.
Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV
vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Bratislava I a správcovi Mgr. Ing. Tomášovi Čalfovi, so sídlom
Pribišova 31, 841 05 Bratislava.
Predseda VV zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Bratislave, dňa 18.01.2017 Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru

K001811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/62/2015 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/62/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Andrej Jaroš ako správca úpadcu Oľga Mihálová, Zliechov 354, 018 32 Zliechov, nar. 16.10.1962, týmto
oznamuje, že v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, aktualizuje
súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu a to tak, že vyraďuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu:
Hnuteľné veci
Por.
Popis
Rok
Označenie
číslo
hnuteľnej veci výroby

Stav
opotrebovanosti

Spolu-vlastnícky podiel úpadcu

3.

hnuteľná
vec

Televízor
Panasonic

2006

používaný
funkčný

-

4.

hnuteľná
vec

Práčka
Zanussi

2008

používaný
funkčný

-

5.

hnuteľná
vec

Chladnička
Elektrolux

2009

používaný
funkčný

6.

hnuteľná
vec

Mikrovlnná
rúra BEKO

2010

používaný
funkčný

7.

hnuteľná
vec

Posteľ

približne
1987

používaný
funkčný

Súpisová
hodnota
majetku

majetková zložka je súčasťou doposiaľ
nevyporiadaného
bezpodielového 50 €
spoluvlastníctva manželov

majetková zložka je súčasťou doposiaľ
nevyporiadaného
bezpodielového 100 €
spoluvlastníctva manželov
majetková zložka je súčasťou doposiaľ
nevyporiadaného
bezpodielového 150 €
spoluvlastníctva manželov
majetková zložka je súčasťou doposiaľ
nevyporiadaného
bezpodielového 30 €
spoluvlastníctva manželov
majetková zložka je súčasťou doposiaľ
nevyporiadaného
bezpodielového 30 €
spoluvlastníctva manželov

Deň
zápisu

23.02.2016

23.02.2016
23.02.2016
23.02.2016
23.02.2016

Deň vyradenia: 23.01.2017
Dôvod vyradenia: Predmetné hnuteľné veci zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu pod por. č. 3-7
správca vyraďuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu z dôvodu speňaženia hnuteľných veci v rámci verejného
ponukového konania, pričom suma vo výške 125,00 EUR za uvedené hnuteľné veci bola zaplatená na účet vedený
pre účely konkurzného konania a je príjmom všeobecnej podstaty.
V Trenčíne dňa 23.01.2017
JUDr. Andrej Jaroš
Správca S373

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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K001812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Mihálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zliechov 354, 018 32 Zliechov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/62/2015 S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/62/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

ČÍSLO

OZNAČENIE
HODNOTA
POPIS
POZNÁMKY
DEŇ ZÁPISU
mesačný príjem úpadcu ako zamestnanca za mesiac September 2016, od
Iná
majetková
Pracovná zmluva zo dňa
16
117,78 spoločnosti
Bel
Power
Solutions,
s.r.o.,
Areál
ZTS 924
08.12.2016
hodnota
22.08.2012
Dubnica nad Váhom 018 41, IČO: 36297364
Iná
majetková
Výťažok zo speňaženia hnuteľných vecí zaradených do súpisu majetku verejné
ponukové
17
125,00
23.01.2017
hodnota
všeobecnej podstaty pod por. č. 3-7.
konanie

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Oľga MIhálová

K001813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repel Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostredný Hámor 359, 053 76 Mlynky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/34/2016 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/34/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Peter Repel, nar. 11. 06. 1976, bytom Prostredný Hámor 359, 053
76 Mlynky, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň
23. 03. 2017 o 11.00 hod. v kancelárii správcu JUDr.
Františka Lukáča so sídlom: Košická 56, 048 01 Rožňava. Program schôdze veriteľov: 1. Prezentácia účastníkov otvorenie 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania 3. Voľba zástupcu veriteľov 4. Hlasovanie
o odvolaní správcu 5. Záver. Prezentácia účastníkov konania bude od 10.45 - 11.00 hod. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z OR nie starší ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov sa
preukážu splnomocnením, alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. František Lukáč, správca

K001814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Homoľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 350 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
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 nahliadať do spisu

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Jozef Homoľa, nar. 14.9.1960, podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226,
konkurz vedený OS Prešov, sp.zn.: 4K/34/2016, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, email:
zoldosmail@gmail.com, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie
správcu. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred si dohodnúť e-mailom na adrese: zoldosmail@gmail.com.
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K001815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Homoľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duklianskych hrdinov 1236/6, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 350 226
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2016 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Peter Žoldoš, správca majetku úpadcu Jozef Homoľa, s miestom podnikania Duklianskych hrdinov 1236/6,
Vranov nad Topľou, IČO: 37 350 226, nar. 14.9.1960 podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
pohľadávky veriteľa:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752, v celkovej výške 23.423,49 EUR,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok.
V Košiciach dňa 23.1.2017
Mgr. Peter Žoldoš, správca

K001816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 113 771
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 23R/4/2016.S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23R/4/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o popretí pohľadávky
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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Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 866 555
ako správca dlžníka MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o., Horská cesta 1804/9, 909 01 Skalica, IČO: 34 113 771 v
č.k. 23R/4/2016 týmto v zmysle ust. § 124 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje oznámenie o popretí pohľadávky veriteľa MVDr. Lukáš Hlubek,
Petřvald 1-Petřvald 27, 742 60, Petřvald, Česká republika.
V zmysle § 29 ods. 8 ZKR veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku.
V zmysle § 124 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii: ,,Každú prihlásenú pohľadávku
správca s odbornou starostlivosťou preskúma a porovná s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom
záväzkov dlžníka; správca pritom prihliadne aj na vyjadrenia dlžníka a iných osôb, v rozsahu, v akom ich možno
považovať za vecne preukázané a právne odôvodnené. Správca vykoná aj vlastné šetrenie s cieľom nestranne
zistiť stav a dôvody spornosti prihlásenej pohľadávky. Správca prihlásenú pohľadávku poprie v spornom rozsahu len
ak pri skúmaní pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v miere, ktorý odôvodňuje
predpoklad, že veriteľ prihlásenej pohľadávky nebude v prípade konania podľa odseku 4 úspešný. Dôvodom
popretia prihlásenej pohľadávky nemôže byť len skutočnosť, že spornosť vyplýva z účtovnej dokumentácie dlžníka,
vyjadrení dlžníka alebo vyjadrení osôb, ktorých záujmy môžu byť ovplyvnené záujmami dlžníka, najmä jeho
súčasných alebo predchádzajúcich právnych, účtovných alebo daňových poradcov.“
Pohľadávka pod p.č. 1/56
Rozsah popretia pohľadávky: Správca popiera pohľadávku čo do výšky v časti úrokov z omeškania v sume 7,03
EUR.
Dôvod popretia pohľadávky: Do reštrukturalizácie nemožno prihlásiť príslušenstvo pohľadávky, ktoré vzniklo po
začatí reštrukturalizačného konania.
Poučenie:
Správca poučuje veriteľa popretej pohľadávky, že v zmysle ust. § 124 ods. 4 a ods. 5 ZKR sa môže do 30 dní od
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok žalobou podanou voči dlžníkovi domáhať, aby súd určil právny dôvod,
vymáhateľnosť, výšku, zabezpečenie zabezpečovacím právom alebo poradie zabezpečovacieho práva popretej
pohľadávky; v žalobe sa veriteľ môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.Ak veriteľ popretej pohľadávky v
zákonnej lehote žalobu na určenie popretej pohľadávky nepodá alebo návrh na určenie popretej pohľadávky vezme
späť, na prihlásenú pohľadávku veriteľa sa v reštrukturalizácii v popretom rozsahu už neprihliada a v prípade
potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom nemožno pohľadávku v popretom rozsahu voči dlžníkovi vymáhať.

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
reštrukturalizačný správca

K001817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šopiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016

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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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Šopiak, nar. 30.03.1946, bytom 094 35 Soľ 353 v súlade so záväzným
pokynom zástupcu veriteľov doručeným dňa 20.12.2016 vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku úpadcu
patriaceho do všeobecnej podstaty, a to v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZoKR ). Toto ponukové konanie nie je verejným
návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou podľa §
281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A) Predmetom speňaženia v II. ponukovom kole je osobný automobil Renault Thália 1.2 16 V Expresion; Výkon
motora: 55 kW; Rok výroby: 2011; Farba: červená; Výrobné číslo: VF1LBN00544703979; Evidenčné číslo: VT250BM; Stav opotrebovanosti: opotrebované; Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 3.300,- Eur; Dátum zápisu do súpisu majetku: 14.09.2016.
B) Podmienky predaja podniku:
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č.k.: 2K/22/2016 – ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť na adresu kancelárie správcu
konkurznej podstaty JUDr. Jana Čepčeková, správca, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 17.02.2017.
Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so
správcom na tel. č. +421/ 915 954 474 alebo elektronickou poštou na adresu e-mail: jana.cepcekova@gmail.com.
Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak
správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za hnuteľnú vec úpadcu, ktorá
však nesmie byť nižšia ako 2.350,- EUR.
Zúčastnení záujemcovia – právnické osoby sú povinné v zalepenej obálke doložiť originál výpisu z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu.
Zúčastnení záujemcovia – fyzické osoby – podnikateľ sú povinné v zalepenej obálke doložiť fotokópiu
preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Záujemca – nepodnikajúca fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti.
Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného alebo iného
registra.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť doklad preukazujúci zloženie 30% z ponúkanej
kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu a taktiež aj doklad preukazujúci dostatok finančných prostriedkov na
doplatenie zostatku ponúknutej kúpnej ceny. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 30% musí byt
pripísaná v prospech účtu správcu vedený v ČSOB, a.s., č. ú.: IBAN: SK19 7500 0000 0040 2371 0345, BIC:
CEKOSKBX najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk (t.j. 17.02.2017).
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá
žiadne záväzky voči úpadcovi. Záujemcovia sú ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu
strpieť prepadnutie zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by zmluvu o predaji v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel alebo zmluvu neuzavrie správca z
dôvodu nezaplatenia doplatku kúpnej ceny riadne a včas týmto záujemcom.
Záujemcovia sú ďalej povinní v zalepenej obálke doložiť číslo bankového účtu na ktorý je správca povinný
neúspešným záujemcom vrátiť zloženú zálohu alebo na ktorý sa ma záujemcom vrátiť zložená záloha v prípade
zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
Účastníkovi, ktorého návrh bude označený ako najvýhodnejší sa uhradená záloha započíta na kúpnu
cenu v prípade uskutočnenia predaja.
V prípade odmietnutia podpisu zmluvy, prípadne nesplnenia zmluvných podmienok uhradená záloha
prepadne v prospech konkurznej podstaty.
Otváranie obálok s návrhmi kúpnej ceny sa uskutoční v kancelárii správcu, o čom bude spísaná zápisnica.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Za najvýhodnejší návrh správca vyberie návrh na kúpu s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Správca oznámi úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia. Oznámenie úspešnému
záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na doplatenie zostatku kúpnej ceny a
podpísanie zmluvy o predaji. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako
kupujúcim zmluvu o predaji do 10 dní od doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi.
Úspešný záujemca je povinný zaplatiť zostatok kúpnej ceny znížený o zálohu predávajúcemu na jeho účet
tak, aby bol celkový zostatok kúpnej ceny pripísaný na účet predávajúceho najneskôr pred podpisom zmluvy o
predaji.
JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty

K001818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Horínková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstená 0, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Plavisko 7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 6K/17/2016/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/17/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
za mesiac 11/2016 vo výške: 49,87 € zaradený do všeobecnej podstaty.
JUDr. Radovan Birka, správca

K001819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Baculák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 66/5, 022 01 Čadca Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2016 S1641
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina
3K/14/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej lehote
Mgr. Štefan Krnáč, správca úpadcu: Marián Baculák, nar. 06.05.1991, bytom Malá 66/5, 022 01 Čadca, týmto v
zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že boli do zoznamu pohľadávok
zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
, so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752, v sume istiny vo výške 8404,20 EUR a druhá
pohľadávka prihlásená v sume istiny vo výške 1490,40 Eur.

Mgr. Štefan Krnáč, správca

K001820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RU Stav s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 2, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 434 825
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: RU stav s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Harmanec 2, 976 03 Harmanec, IČO: 36 434 825 (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: O2 Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Einstainova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

193,97 €
1
Neuplatnené
1/4
23.01.2017

Vo Zvolene, dňa 23.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Sabo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
013 25 Stráňavy 146 146, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1986
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
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:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/8/2016 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/8/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Tibor Sabo Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 013 25
Stráňavy 146 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 25.08.1986 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: 1K/8/2016 S 1433
k sp. zn.: 1K/8/2016

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská republika -Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka
Kráľa 2, 010 01 Žilina, doručenej správcovi dňa 13.01.2017, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá
uplynula dňa 11.07.2016, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

1.

veriteľ: Slovenská republika -Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina

Pohľadávka č. 1 vo výške 306,80 EUR, z toho istina vo výške 306,80 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky Úrok z omeškania na dani z príjmov fyzickej osoby za nezaplatenie dane z
príjmov fyzickej osoby vyrubenej podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie r. 2010 v ustanovenej
lehote a v ustanovenej výške vyplývajúci z rozhodnutia č. 104088830/2016 zo dňa 12.10.2016.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 23.01.2017

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

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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K001822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Vičan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093/11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM

O

DORUČENÍ

PRIHLÁŠOK

PO

UPLYNUTÍ

ZÁKLADNEJ

PRIHLASOVACEJ

LEHOTY

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: Roman Vičan, trvale bytom Nová 1093/11, 949 01 Nitra, nar. 22.01.1975 týmto
v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po lehote na prihlasovanie pohľadávok boli
správcovi
doručené
nasledovné
prihlášky:
- dňa 17.1.2017 od veriteľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava, IČO: 35
815 256, prihláška pohľadávok č. 1, prihlásená celková suma: 53,31 EUR, nezabezpečená, prihláška bola zapísaná
do
zoznamu
pohľadávok
dňa
18.1.2017
JUDr. Michal Mišík, správca

K001823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: H.C.K. GROUP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Weisseho 16/2429, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 332 269
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2013 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/8/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
SKKS, k.s., správca úpadcu: H.C.K. GROUP, s.r.o. v konkurze, Weisseho 16/2429, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 31 332 269, týmto s poukazom na § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 20.01.2017 zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 v prihlásených
sumách 1.161,75 EUR, 1.172,37 EUR a 2.509,54 EUR.
SKKS, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K001824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštinár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným menom Peter Voštinár s miestom podnikania
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO:30620406, v zastúpení: JUDr. Jozef Jaroščák ml., správca konkurznej
podstaty, Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov

Sp.zn. správcovského spisu: 4K/20/2016 S1093
Sp.zn. súdneho spisu:

4K/20/2016

Návrh na rozvrh z oddelenej podstaty pre oddeleného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 v zmysle § 97 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

V Bardejove dňa 23.01.2017

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 4K/20/2016-328, zo dňa 29.06.2016 som bol ustanovený za správcu
dlžníka: Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania
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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dlžníka: Peter Voštinár, nar. 30.12.1957, podnikajúci pod obchodným menom Peter Voštinár, s miestom podnikania
Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš, IČO: 30620406.
Súpis majetku oddelenej podstaty bol v zmysle § 76 a nasl. ZKR zverejnený v Obchodnom vestníku č 181/2016 zo
dňa 21.09.2016 pod značkou K021659.
Súpis oddelenej podstaty č. 1 zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. zahŕňal nasledujúci majetok:
1. Iná majetková hodnota – predstavujúca úhradu celej výšku dlhu treťou osobou v zmysle § 79 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Súpisová hodnota 50.941,66 eur.

Veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,
IČO: 00 151 653 bola dňa
19.07.2016 prihlásená pohľadáva por. č. 1, ktorá bola zabezpečená nehnuteľným majetkom vo vlastníctve tretej
osoby. Ide o nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 19, kat. úz.: Ďurďoš, obec: Ďurďoš, okres: Vranov nad
Topľou, vedené Okresným úradom Vranov nad Topľou – katastrálnym odborom, a to:
- parcela C KN 176 záhrady o výmere 515 m2, vlastníctvo zapísané pod B2

v podiele 1/1,

- parcela C KN 177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 523 m2, vlastníctvo zapísané pod B2 v podiele
1/1,
- parcela C KN 178/1 záhrady o výmere 2746 m2, vlastníctvo zapísané pod B2

v podiele 1/1,

- parcela C KN 178/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2, vlastníctvo zapísané pod B2 v podiele
1/1,
- parcela C KN 178/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2, vlastníctvo zapísané pod B2 v podiele
1/1,
- stavba – rodinný dom, s.č. 53, postavený na parcele C KN 177 zastavané plochy a nádvoria o výmere 523
m2, vlastníctvo zapísané pod B2 v podiele 1/1.

Nehnuteľnosti zapísané na LV 19 nachádzajúce sa v kat. úz. Ďurďoš sú vo výlučnom vlastníctve manželky úpadcu
Mgr. Jany Voštinárovej, rod. Kolesárovej, trvale bytom: Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš.

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna
zmluva zo dňa 03.10.2014. Záložné právo vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností, číslo vkladu: V 1697/2014,
vklad povolený dňa 03.10.2014 Okresným úradom Vranov nad Topľou – katastrálnym odborom.

Listom zo dňa 08.08.2016 bola vlastníkovi predmetných zabezpečených nehnuteľností adresovaná výzva na
zaplatenie úpadcovho záväzku v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii. Dňa 12.09.2016 došlo k úhrade celej výšku dlhu zo strany manželky úpadcu Mgr. Jany
Voštinárovej, rod. Kolesárovej, trvale bytom: Grodzin 53, 094 31 Ďurďoš.
Do konkurzu si prihlásili v základnej 45-dňovej prihlasovacej lehote svoje pohľadávky 4 veritelia. Po základnej
45-dňovej prihlasovacej lehote si prihlásili do konkurzu svoje pohľadávky 3 veritelia.
Číslo zabezpečených pohľadávok oddeleného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. podľa zoznamu pohľadávok: 4.
Výška prihlásených a uznaných zabezpečených pohľadávok: 50.941,66 eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a oznam o zámere správcu zostaviť čiastkový rozvrh
oddelenej podstaty veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. bol zverejnený v Obchodnom vestníku 239/2016 zo dňa
14.12.2016 pod značkou K028299.
Rozvrhová časť
Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do oddelenej podstaty, ktorý je špecifikovaný vo všeobecnej časti tohto
rozvrhu predstavuje sumu 50.941,66 eur.
Paušálna odmena správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov, ktorá mu bola priznaná Uznesením
Okresného súdu Prešov sp.zn. 4K/20/2016-398 zo dňa 09.11.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku 220/2016
zo dňa 16.11.2016 pod značkou K025996 predstavuje sumu 7.966,54 eur.
Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 101,88
eur.
Súpisové zložky majetku s označením výnosu z výťažku a priradených pohľadávok proti podstate obsahuje príloha
1.
Pohľadávky proti podstate s označením veriteľa, právneho dôvodu, dátumu splatnosti a dátumu uspokojenia
obsahuje príloha 2.
V zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky 665/2005 Z.z. správcovi prislúcha odmena zo speňaženia peňažných prostriedkov vo
výške 490,23 eur bez DPH. Nakoľko je správca platcom DPH bude odmena zvýšená o DPH 20% čo predstavuje
98,05 eur. Odmena s DPH predstavuje 588,28 eur. Spôsob výpočtu odmeny je uvedený v prílohe č. 1.
Celková hodnota výťažku: 50.941,66 eur
Odmena správcu z výťažku s DPH: 588,28 eur
Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote: 2.608,72 eur
Celková suma prihlásených pohľadávok oddeleného veriteľa ku dňu zostavenia rozvrhu: 50.941,66 eur
Výsledná suma určená na uspokojenie: 48.332,94 eur
Percento uspokojenia: 94,87%
Pomer nákladov voči príjmom: 5,12%
Uspokojenie z výťažku :
V zmysle zákonných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa zabezpečený
veriteľ uspokojuje na základe samostatného rozvrhu výťažku.
Úhradou celej dlžnej sumy došlo k speňaženiu majetku patriaceho do oddelenej podstaty.
Pohľadávka zabezpečeného veriteľa sa uspokojuje ako rozdiel medzi získaným výťažkom a uhradeným
pohľadávkami proti podstate. Po odpočítaní uhradených pohľadávok proti podstate je suma určená na uspokojenie
pre zabezpečeného veriteľa 48.332,94 eur.
Zabezpečené pohľadávky oddeleného veriteľa ku dňu zostavenia rozvrhu predstavujú 50.941,66 eur.
Uspokojenie z výťažku predstavuje 48.332,94 eur.
Do všeobecnej podstaty bude presunutá neuspokojená časť pohľadávky oddeleného veriteľa Slovenská
sporiteľňa a.s. vo výške 2.608,72 eur.
V zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii určuje správca zabezpečenému veriteľovi
lehotu 15 dní od doručenia tohto návrhu na jeho schválenie a súčasne žiada zabezpečeného veriteľa o oznámenie
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lehotu 15 dní od doručenia tohto návrhu na jeho schválenie a súčasne žiada zabezpečeného veriteľa o oznámenie
čísla účtu, na ktorý mu bude vyplatený výťažok.
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
správca

K001825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o. v konkurze
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:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z III. zasadnutia veriteľského výboru

v súlade s § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR")

Úpadca:

First Montana Technology s.r.o.

Sídlo:

Naftárska 986, 908 45 Gbely

IČO:

45 912 271

Spisová značka: 36K/42/2015

Správca: JUDr. Miroslav Michalička

Súd: Okresný súd Trnava

Miesto konania: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, U. 29. augusta 8-10, Bratislava

Dátum a čas konania: 11.01.2017 o 14:00 hod.

Program:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie
2. Rozhodovanie o uložení záväzného pokynu správcovi
3. Záver

Prítomní:
1. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave - predseda VV
2. Všeobecná úverová banka, a.s.
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
4. Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o. (v zastúpení Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.)
5. ČSOB Leasing, a.s. (v zastúpení Malata, Pružinský, Hegedü & Partners s.r.o. )

1. Otvorenie

Predseda veriteľského výboru Sociálna poisťovňa otvoril zasadnutie veriteľského výboru o 14:00 hod. a privítal
prítomných členov veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru hlasovali per rollam doručením písomného
hlasovania predsedovi veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, čim sa považujú za prítomných členov
veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru na základe uvedeného konštatoval, že sú prítomní všetci
členovia veriteľského výboru, a teda veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.

2. Uloženie záväzného pokynu vo veci speňažovania majetku Úpadcu

Správca Listom zo dňa 16.12.2016, požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku
úpadcu. Predmetom speňaženia je majetok – súbor hnuteľných vecí – výrobky na sklade, zradený do všeobecnej
podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 73/2016 dňa 18.04.2016 pod súpisovým číslom 52.

Členovia veriteľského výboru následne pristúpili k hlasovaniu:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté Uznesenie:

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 36K/42/2015 vyhlásenom na majetok úpadcu First Montana
Technology s.r.o. so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45 912 271, udeľuje správcovi JUDr. Miroslav
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Technology s.r.o. so sídlom Naftárska 986, 908 45 Gbely, IČO: 45 912 271, udeľuje správcovi JUDr. Miroslav
Michalička súhlas so speňažením majetku úpadcu zapísaného pod por. č. 52. v Obchodnom vestníku č.
73/2016 dňa 18.04.2016 (súbor hnuteľných vecí v celku), a to jeho predajom záujemcovi spoločnosti HAFI
Engineering & Consulting Gesellschaft m.b.H. so sídlom Muehletorplatz 4-6, A-6800 Feldkirch, Rakúsko,
IČO: ATU 36489509. Predaj sa uskutoční formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu vo výške 23 500,00 € a za
podmienok uvedených v kúpnej zmluve a schválených veriteľským výborom.“

4. Záver

Tretie zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 14:45 hod. jeho predseda, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť,
pričom správcovi uložil povinnosť zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého Uznesenia zákonným spôsobom v
Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 11.01.2017

Zápisnicu spísal: Sociálna poisťovňa so sídlo v Bratislave
predseda veriteľského výboru

K001826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 041 01 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2015
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu: JUDr. Peter
Puškár, nar. 11.07.1975, trvale bytom 041 04, 811 05 Bratislava, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Rudnayovo nám. č. 1, Bratislava v úradných hodinách od 9.00 hod. do 16.00 hod (obedňajšia
prestávka 12-13.00). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
mailovu adresu rhavlat@havlat.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Mgr. Ing. Róbert Havlát, správca

K001827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Peter Puškár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 041 01 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1975

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Róbert Havlát
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/61/2015 S1243
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/61/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Róbert Havlát, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca úpadcu: JUDr. Peter
Puškár, nar. 11.07.1975, trvale bytom 041 04, 811 05 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), v súlade s ustanovením §
34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto zvoláva ďalšiu schôdzu
veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 16.02.2017 o 10.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Rudnayovo
námestie 1, 811 01 Bratislava, s nasledovným programom schôdze:
1)
2)
Otvorenie
3)
Správa
o
4)
5) Rôzne a záver.

schôdze
činnosti
Voľba

a
správcu

zistenie
a
stave
zástupcu

Prezentácia,
uznášaniaschopnosti,
konkurzného
konania,
veriteľov,

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 9:30 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 10.00 hod.1) Právo
zúčastniť
sa
schôdze
veriteľov
má
každý
veriteľ
prihlásenej
pohľadávky,
2) Pri prezentácii veritelia predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra
(informatívny výpis) a fyzické osoby - podnikatelia aktuálny výpis zo živnostenského registra (informatívny výpis), a
zástupcovia veriteľov písomné plnomocenstvo oprávňujúce na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov
spolu
s
aktuálnym
výpisom
z
obchodného
registra.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia
veriteľov
mohla
byť
ukončená
o
10:00
hod.
4) S ohľadom na obmedzené kapacitné možnosti a s cieľom zabezpečiť čo najplynulejší priebeh schôdze žiada
správca veriteľov prihlásených pohľadávok, aby obmedzili počet fyzických osôb, ktoré sa za veriteľa prihlásenej
pohľadávky
majú
záujem
zúčastniť
schôdze,
na
nie
viac
ako
1
osobu.
V prípade zvolenia zástupcu veriteľov sa bude následne konať prvé zasadnutie zástupcu veriteľov a správcu
v zmysle § 38 ods. 1 ZKR.
Mgr. Ing. Róbert Havlát, správca

K001828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 29, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
P.č.

Súpisová zložka majetku

Popis

Súpisová hodnota v EUR

5

Iná majetková hodnota

zrážky z príjmu úpadcu 10,11,12/2016

213,00

Deň a dôvod zapísania majetku: 23.01.2017, ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

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

K001829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Čadca -, 022 01 Mesto Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe rodinného domu v Považskom Chlmci, okres Žilina
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Juraj Malík, nar.: 15.11.1986, bytom: Mesto Čadca, sp.zn. správc.spisu: 1K/7/2016/S1448, týmto zverejňujem
nasledovné:
Oznámenie o dražbe (D 5090117)
LICITOR group, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje
na základe návrhu záložného veriteľa v zmysle ustanovenia § 17 zákona o dobrovoľných dražbách nasledovné
Oznámenie o dražbe:
Dražobník: LICITOR group, a.s., sídlo: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561, Zapísaný: Obchodný
register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka: 10476/L, v zastúpení: JUDr. Tomáš Šufák, prokurista spoločnosti
Navrhovateľ: JUDr. Lenka Maďarová, správca, sídlo: Sladkovičova 6, 010 01 Žilina, Zapísaný: v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, Značka správcu: S 1448, IČO: 42 068 452 ako správca
konkurznej podstaty úpadcu: Juraj Malík, r. Malík „v konkurze“, nar.: 15.11.1986, bytom: M. R. Štefánika 2618/18,
022 01 Čadca.
Miesto konania dražby: sídlo dražobníka: Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (zasadacia miestnosť – na 2.
poschodí).
Dátum konania dražby: 28.02.2017
Čas otvorenia dražby: 11:00 hod. (účastníci min. 30 minút pred otvorením dražby)
Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - rodinný dom s. č. 83 s príslušenstvom postavený na
parc. registra „C“ č. 643/2 a pozemok parc. registra ,,C" č. 643/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
o výmere: 375 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Považský Chlmec, obec Žilina, okres Žilina, zapísané na LV č. 1485,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Označenie predmetu dražby: nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Žilina, katastrálne územie: Považský Chlmec,
okres: Žilina, list vlastníctva: LV č. 1485, dom súpisné číslo: 83, postavený na parc. č. 643/2, druh stavby: 10 –
rodinný dom, pozemok parcela registra „C“ číslo: 643/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere:
375m2, vo vlastníctve úpadcu: Juraj Malík, r. Malík, nar. 15.11.1986, bytom M. R. Štefánika 2618/18, 022 01 Čadca,
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 83 v k. ú. Považský Chlmec, obec Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom dražby je rodinný dom v meste Žilina - miestna časť Považský Chlmec. Rodinný dom je postavený v
svahovitom teréne. Je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím. Prístup k domu je od verejnej
komunikácie. Dom je napojený na elektrickú a vodovodnú sieť. Do užívania bol daný v roku 1954, v roku 1974 bola
k domu postavená nadstavba a prístavba v hornej časti svahu nad kúpeľnou a kotolňou.
DISPOZIČNÉ RIESENIE:
Suterén je prístupný z prízemia rodinného domu (spodná časť svahu). V suteréne je kúpeľňa a kotolňa. Na prízemí
v pôvodnej časti domu sú dve izby, zádverie, kuchyňa, špajza a chodba. V prístavbe, ktorá je zároveň aj
nadstavbou, je zádverie, špajza, kuchyňa a izba. Vstup do prístavby je v hornej časti svahu priamo z terénu.
TECHNICKÝ POPIS:
-

dom je osadený v hĺbke od 1m do 2 m so zvislou izoláciou, základy sú s vodorovnou izoláciou,

murivo suterénu betónové monolitické, prízemia murované z tehál, strop suterénu je železobetónový
monolitický, prízemia: drevený s rovným podhľadom,
strecha pôvodnej časti je sedlová, prístavby rovná. Krytina z PZ plechu, klampiarske konštrukcie sú tiež z PZ
plechu,
-

fasádna omietka je brizolitová, vnútorne omietky sú vápenné hladké,

-

dvere sú všade hladké plné, niektoré presklené,

-

okná sú drevené zdvojene,

podlaha v suteréne prevláda cementový poter, na prízemí v izbách je dosková, v kúpeľniach je keramická
dlažba,
-

vykurovanie je lokálne, vyhotovené sú aj rozvody ústredného kúrenia,

inštalácie: elektroinštalácia je v suteréne len svetelná, na prízemí svetelná aj motorická, rozvod studenej vody
je v suteréne aj na prízemí, na prízemí je rozvod plynu, kanalizácia je do žumpy,
-

vybavenie je uvedené v popise pri bodovom hodnotení,

Podlažie
1.
1.
1.
Spolu 1. NP

PP
NP
NP

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP (m2)

kZP

1954
1954
1974

1,2*(1,80*2,40+2,40*2,40)
9,83*5,25+5,20*6,70
8,60*4,91

12,1
86,45
42,23
128,68

120/12,1=9,917

120/128,68=0,933

PRÍSLUŠENSTVO: Sklad paliva bez súp. čísla na pare. KN-C č.643/2 Sklad paliva je postavený v blízkosti
rodinného domu. Jedná sa o prízemnú (nepodpivničenú) budovu. Základy sú betónové bez izolácie, murivo hr. 30
cm, krov plytkého sedlového tvaru, krytina z asfaltových privarovaných pásov, vonkajšie omietky brizolitové,
vnútorné vápenné hladké, strop betónový monolitický, dvere drevené zvlakové, okno drevené zdvojene, podlaha
hrubý betón, rozvod svetelnej inštalácie.
Plot od cesty - murovaný Oplotenie je situované ako oplotenie priestoru záhrady od komunikácie. Oplotenie od
ulice má betónové základy s podmurovkou s výplňou z plotových tvárnic, ktoré bolo realizované v roku 1980. V plote
sú vráta a vrátka s drôtenou výplňou. Predpokladaná životnosť oplotenia je stanovená odborným odhadom na 50
rokov.
Plot od cesty – rámový Druhá časť oplotenia od cesty má betónové základy s podmurovkou s výplňou z rámového
pletiva a bolo realizované v roku 1965. Predpokladaná životnosť oplotenia je stanovená odborným odhadom na 60
rokov.
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Plot za domom na hranici so susedným pozemkom Oplotenie za domom má betónové základy okolo stĺpikov a
bolo realizované v roku 1997. Predpokladaná životnosť oplotenia je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.
Vodovodná prípojka k verejnej sieti Predmetom ocenenia je napojenie RD s.č. 83 na verejnú vodovodnú sieť,
ktorá je v miestnej ceste. Vodovodná prípojka je z ocele potrubia DN 25 mm a má dĺžku 8,0 m. Predpokladaná
životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Elektrická prípojka NN - vzdušná Predmetom ocenenia je elektrická prípojka NN, ktorá je riešená vzdušným
káblom Al 4x25 mm*mm celkovej dĺžky 6,5 bm. Bola vybudovaná v roku 1954. Predpokladaná životnosť je
stanovená odborným odhadom na 65 rokov.
Kanalizačná prípojka k žumpe Predmetom ocenenia je napojenie RD s. č. 83 do žumpy. Prípojka splaškovej
kanalizácie je z kameninového potrubia PVC DN 125 mm, má dĺžku 8,0 m. Prípojka bola vybudovaná v roku 1980.
Predpokladaná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Žumpa Žumpa sa nachádza na pozemku parc. KN-C č.643/2. Bola vybudovaná ako železobetónová monolitická
nádrž s oceľovým poklopom a slúži na zachytávanie odpadových a splaškových vôd. Žumpa bola realizovaná v roku
1980. Predpokladaná životnosť žumpy je stanovená odborným odhadom na 60 rokov.
Spevnené plochy Spevnené plochy - chodník vyhotovený z betónovej mazaniny hr. 10 cm, celková plocha 8,63
m2. Nachádza sa na prístupovom chodníku od cesty, na okapovom chodníku po obvode domu, v záhrade od domu
po drobnú stavbu a po zadný plot. Plochy boli vybudované v roku 1970. Predpokladaná životnosť je stanovená
odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Vonkajšie predložené schody Predložené schody sú betónové s povrchom z cementového poteru, slúžia na
prístup do rodinného domu a záhrady. Boli vybudované v roku 1974. Predpokladaná životnosť je stanovená
odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Spevnené plochy z betónových dlaždíc Spevnené plochy sú vyhotovené z betónových dlaždíc kladených do
malty na podkladový betón celková plocha 13,28 m2. Plochy boli vybudované v roku 1970. Predpokladaná životnosť
je stanovená odborným odhadom na 50 rokov pri bežnej údržbe.
Vodomerná šachta Vodomerná šachta sa nachádza na pozemku parc. KN-C č.643/2. Bola vybudovaná z betónu s
oceľovým poklopom. Vodomerná šachta bola realizovaná v roku 1980. Predpokladaná životnosť žumpy je
stanovená odborným odhadom na 50 rokov.
POZEMOK parc. registra ,,C" č. 643/2 Pozemok parc. KN-C č. 643/2 je zastavaný rodinným domom súp. č. 83 a
jeho príslušenstvom. Pozemok je svahovitý v zástavbe rodinných domov pri vedľajšej miestnej komunikácií. V
mieste je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, el. energie a plynu. Kanalizácia je do žumpy. Prístup k domu
spevnenými komunikáciami.
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží". Rodinný dom je v čase dražby
vyprataný, pripravený na odovzdanie vydražiteľovi.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: LV č. 1485
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva pre: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, podľa Zmluvy o splátkovom úvere č. 5028812249 zo dňa 01.06.2012,
na parc. CKN č. 643/2- zast. pl. o výmere 375 m2, dom s. č. 83 na parc. CKN č. 643/2, podľa zmluvy č. V 3926/12vklad povolený dňa 27.06.2012 -139/12;-160/12.
Poznámka: P- 290/2015 - Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom neh. formou dobrovoľnej dražby
podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách záložným veriteľom: Slovenská sporiteľňa a. s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na nehnuteľnosti: pozemok reg. C KN par. č. 643/2 -zast. pl. a nád. o výmere 375
m2, stavba rod. d. s. č. 83 na CKN parc. č. 643/2, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k neh., z dňa
04.06.2012,V - 3926/12 vklad povolený dňa 27.06.2012 - 215/15. Kúpna zmluva č. V 4223/12- vklad povolený dňa
18.07.2012 -160/12.
Poznámka: Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva
(speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a
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(speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 2 uvedeného
zákona.
Všeobecná hodnota podľa vyhlášky č. 492/2004 Z. z.: 38.300,- € znalecký posudok č.: 100/2016 zo dňa
25.11.2016, vypracoval: Ing. Marek Taška, znalec v odbore stavebníctvo
Najnižšie podanie: 38.300,- €
Minimálne prihodenie: 300,- €
Dražobná zábezpeka: 3.500,- €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100,
vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 5090117 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK14 1100 0000
0026 2185 8260) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným
spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej
záruky.
Doklad o zložení dražobnej zábezpeky: 1. originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej
zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka. 2. hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3. originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie
bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: Najneskôr do otvorenia dražby.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky: LICITOR group, a.s. Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, alebo v mieste
konania dražby, najneskôr pred otvorením dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti,
bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili
dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez
zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č.
2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK14 1100 0000
0026 2185 8260) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do
ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Termín obhliadky: 1./ 08.02.2017 o 15:00 hod. 2./ 22.02.2017 o 15:00 hod.
Organizačné opatrenia: Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred
stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918/834 834. Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom
súp. č. 83, Považský chlmec v žiline. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o
dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na t. č. : 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby,
držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením
v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného
odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v
prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
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 k
predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle
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predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle
ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby
na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní
predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym
konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu
dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na
vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
Upozornenie: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č.527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k
predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich
uplatniť na dražbe ako dražitelia.
Poučenie: V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z.: (2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu,
ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v
ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Ak
je dražba zmarená vydražiteľom, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na
úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej
zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade
nákladov dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby.
Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby,
ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj na náklady opakovanej dražby konanej v dôsledku
zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Notár osvedčujúci priebeh dražby: JUDr. Zuzana Holčíková so sídlom Štefánikova 873/9, 058 01 Poprad
V Žiline, dňa 20.01.2017
Za navrhovateľa:

Za dražobníka:

JUDr. Lenka Maďarová

JUDr. Tomáš Šufák

správca úpadcu Juraj Malík „v konkurze“

prokurista spoločnosti

K001830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Kozák – TEOS-SK v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 632 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Novikmec
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/40/2016 S1296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/40/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
JUDr. Marián Novikmec, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca konkurznej
podstaty úpadcu Stanislav Kozák, nar.26.10.1977, podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Kozák
‑TEOS‑SK s miestom podnikania Davidovská 300/13, 094 13 Sačurov, IČO: 41 632 001 v zmysle § 76 a nasl.
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísal zistený majetok úpadcu – pohľadávky
do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nižšie uvedené súpisové zložky:
1/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Vrátenie nadmerného odpočtu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 10/2016 zaslané
Daňovým úradom Prešov, pobočka Vranov nad Topľou.
Súpisová hodnota majetku: 27,77 Eur
Deň zápisu: 13.01.2017
Vlastníctvo úpadcu:1/1
2/Typ súpisovej zložky majetku – Peňažná pohľadávka
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle § 67 zákona č.7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
Popis: Bankový účet IBAN SK 27 7500 0000 0040 24090635, mena EUR, Československá obchodná banka a.s.
-

Zaúčtovanie kladných úrokov k 31.12.2016 : 0,01 Eur

Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur
Deň zápisu: 31.12.2016
Vlastníctvo úpadcu:1/1
JUDr. Marián Novikmec, správca

K001831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správca úpadcu Mgr. Ľubomíra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Martina Poláčková, so sídlom kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správca úpadcu Mgr. Ľubomíra
Smatanová, rod. Boželníková, nar. 28.08.1986, trvale bytom Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica, v
zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo
finančnom ústave
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK52 1111 0000 0011 8575 5016
Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K001832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo: 1
Súpisová zložka majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: výzva úpadcovi podľa § 73 ods. 2 a § 74 ods. 1 ZKR
Dlžník: Mgr. Ľubomíra Smatanová, rod. Boželníková, nar. 28.08.1986, trvale bytom Považská Teplá 644, 017 05
Považská Bystrica
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 1.660,00 €
Deň zapísania majetku: 23.01.2017
Dôvod zapísania majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr. Martina Poláčková, správca

K001833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ľubomíra Smatanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
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

42

Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

Spisová značka správcovského spisu: 40K/52/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/52/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Mgr. Ľubomíra Smatanová, rod. Boželníková, nar. 28.08.1986, trvale
bytom Považská Teplá 644, 017 05 Považská Bystrica, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 03.04.2017 o 10:00
hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii správcu: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín.
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a otvorenie
Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
Voľba zástupcu veriteľov
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne a záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, pripadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K001834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Šišovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečnianska 1211/9, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2016/S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu Peter Šišovič, narodený 02.02.1992, bytom Pečnianska 1211/9, 851 01
Bratislava, občan SR, týmto podľa § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. zvoláva v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8K/58/2016 prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 10.03.2017
o 10.00 hod., v Apollo Klub, Súkennícka 4, 821 09 Bratislava, zasadacia miestnosť na prízemí, s nasledujúcim
programom:
1.

Prezentácia veriteľov,

2.

Otvorenie schôdze veriteľov,

3.

Správa o doterajšej činnosti a stave konkurzného konania,

4.

Voľba členov veriteľského výboru (zástupcu veriteľov),

5.

Rozhodovanie o výmene správcu,

6.

Rôzne,

7.

Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 9.30 hod..
Veritelia fyzické osoby preukážu pred začatím schôdze veriteľov svoju totožnosť správcovi alebo ním poverenému
zamestnancovi platným dokladom totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia správcovi alebo ním poverenému
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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zamestnancovi platným dokladom totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia správcovi alebo ním poverenému
zamestnancovi aktuálny výpis z obchodného registra spolu s platným dokladom totožnosti príslušného člena
štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa, platný
doklad totožnosti a aktuálny výpis z obchodného registra v prípade, ak ide o zástupcu veriteľa ktorým je právnická
osoba.
V Bratislave, dňa 23.01.2017.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K001835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Plučinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 144/32, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2015 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca konkurznej podstaty úpadcu Kamil Plučinský, nar.: 14.10.1970, Železničná
144/32, 059 52 Veľká Lomnica, sp.zn.: 2K/86/2015 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od
vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 17.01.2017 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
811 09 Bratislava, IČO: 00 151 866:
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok 30,- eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Blok na pokutu č. 17078674 vydaný 17.01.2015 Oddelením železničnej polície PZ Poprad,
ktorý nadobudol právoplatnosť 17.01.2015 a vykonateľnosť 02.02.2015. Pokuta
za jazdu bez
dokladov vo výške 30,- eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 2
Celková suma prihlásených pohľadávok 130,- eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Rozhodnutie č. OU-KK-OO-2015/005315-028 vydaný 19.06.2015 Okresným úradom
Kežmarok, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.07.2015 a vykonateľnosť 10.08.2015. Pokuta za
neuzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla vo výške 130,- eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 3
Celková suma prihlásených pohľadávok 17,- eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Rozhodnutie č. OU-KK-OO-2015/005315-026 vydaný 06.07.2015 Okresným úradom
Kežmarok, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.07.2015 a vykonateľnosť 10.08.2015. Pokuta za
neuzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla vo výške 17,- eur.
Poradové číslo prihlášky pohľadávky 4
Celková suma prihlásených pohľadávok 160,- eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Rozhodnutie č. OU-KK-OO-2015/005315-027 vydaný 06.07.2015 Okresným úradom
Kežmarok, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.07.2015 a vykonateľnosť 10.08.2015. Pokuta za
neuzatvorenie zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla vo výške 160,- eur.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove dňa 17.01.2017

K001836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 228 117
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 8K 53/2014 S 1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K 53/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z 11. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu, spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o.
V zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“) sa konalo 11. zasadnutie veriteľského výboru
„per rollam“ spoločnosti HOTEL BONBÓN spol. s r.o. so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 228
117, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96427/B (ďalej v texte len
ako „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 8K/53/2014.
Program 11. zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:
1. Predloženie vyhodnotenia II. kola verejného ponukového konania za účelom hlasovania o prijatí najvyššej
ponuky;
2. Hlasovanie členov veriteľského výboru;
3. Záver zasadnutia.
Členovia veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 14092 Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, Česká
republika, IČO: 64948242, zastúpená HMG LEGAL, s.r.o., Štefanovičova 12, Bratislava 811 04, IČO: 35
885 459 (ďalej v texte len ako „UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“);
2. Finsal, s.r.o., Námestie Hraničiarov 8/B, Bratislava 851 03, IČO: 46 681 558 (ďalej v texte len ako „Finsal,
s.r.o.“);
3. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava 814 99, IČO: 35 776 005 (ďalej v texte len ako
„Slovenská konsolidačná, a.s.“).
Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu:
Predsedovi veriteľského výboru bola v zmysle ust. § 37 ods. 6 ZKR doručená zápisnica z otvárania obálok ponúk do
II. kola verejného ponukového konania vyhláseného uverejnením v Obchodnom vestníku SR č. OV 222/2016 zo
dňa 21.11.2016 spolu so žiadosťou o schválenie najvyššej ponuky záujemcu vo výške 4.511.000,00 € bez DPH ako
víťaznej ponuky.
V rámci 11. zasadnutia veriteľského výboru boli prítomní všetci členovia veriteľského výboru, resp. všetci členovia
veriteľského výboru využili svoje právo hlasovať o žiadosti správcu Úpadcu, na základe čoho bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor neudeľuje správcovi súhlas so speňažením majetku tvoriaceho všeobecnú a oddelenú
podstatu v II. kole verejného ponukového konania za ponúknutú cenu vo výške 4.511.000,00 € bez DPH.
Veriteľský výbor udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného do súpisu oddelenej
a všeobecnej podstaty vyhlásením ďalšieho kola verejného ponukového konania za najvyššiu ponuku podľa §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
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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Za:
·
·
·
·

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

Proti:
·

0 hlasov

Zdržal sa:
·

0 hlasov

Veriteľský výbor skonštatoval, že všetky body programu boli vyčerpané a zasadnutie veriteľského výboru Úpadcu
ukončil.
Bratislava, 17.01.2017
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zast. HMG LEGAL, s.r.o.
v mene kt. koná Mgr. Ján Gajan, advokát

K001837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Liptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Vozára 198/10, 980 52 Hrachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/60/2016/S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/60/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Finančná hotovosť

Dôvod zápisu

na účet

dátum záp.

663,88 €

speňaženie inej peňažnej pohľadávky

SK87 0900 0000 0051 2188 2647

23.1.2017

118,29 €

speňaženie inej peňažnej pohľadávky

SK87 0900 0000 0051 2188 2647

23.1.2017

117,75 €

speňaženie inej peňažnej pohľadávky

SK87 0900 0000 0051 2188 2647

23.1.2017

K001838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hromádka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 47/328, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1991
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, adresa kancelárie: Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40K/53/2015 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/53/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 19. 1. 2016, sp. zn. 40K/53/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Stanislav Hromádka, nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová. Súd zároveň
ustanovil do funkcie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, IČO: 36 320 006, značka správcu S1220.
Dňa 9. 9. 2016 sme vypracovali Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty.
Návrh rozvrhu výťažku bol zverejnený dňa 14. 9. 2016 v Obchodnom vestníku č. 177/2016 pod č. K021139. Podľa
zverejneného návrhu rozvrhu:
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 4 307,06 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty: 272,60
€,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 4 034,46 €.
Zástupca veriteľov, Slovenská sporiteľňa, a.s., schváli náš návrh rozvrhu dňa 29. 9. 2016. Schválenie návrhu
rozvrhu bolo zverejnené dňa 14. 10. 2016 v Obchodnom vestníku č. 198/2016 pod č. K023586. Rozvrh bol
uskutočnený v dňoch 14. 12. 2016 a 15. 12. 2016.
Po vypracovaní a schválení návrhu rozvrhu výťažku zástupcom veriteľov boli na účet správcu pripísané ďalšie
finančné prostriedky, a to zrážky z príjmov úpadcu za obdobie 09 – 11/2016, spolu vo výške 1 006,13 €. Na základe
tejto skutočnosti sme preto pristúpili k vypracovaniu konečného rozvrhu výťažku č. 2.
Dňa 21. 12. 2017 bol v Obchodnom vestníku č. 244/2016 pod č. K028833 zverejnený náš oznam o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto
podstaty. Zároveň bol oznámený náš zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Nik v zákonnej lehote nenamietal poradie pohľadávky proti podstate.
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené dňa 21. 12. 2016 v Obchodnom vestníku č.
244/2016 pod č. K028835 a tvorili ho súpisové zložky majetku č. 14 až 16:
súpisová
hodnota

č. zl. opis súpisovej zložky majetku

14

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
277,93 €
09/2016

15

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
365,50 €
10/2016

16

zrážky z príjmov úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, za obdobie
362,70 €
11/2016

Zrážky zo mzdy boli poukázané zamestnávateľom úpadcu na účet správcu.
II. Rozvrhová časť
a) hodnota nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty: 1 006,13 €,
b) celková suma pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám majetku všeobecnej podstaty: 754,06
€,
c) výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 252,07 €.
Podľa ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.
Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma 0,22 € - poplatok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

47

Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

Na základe tejto skutočnosti je od sumy určenej na uspokojenie každého veriteľa odpočítaná suma 0,22 € - poplatok
za odoslané bezhotovostné SEPA - Euro prevody a SEPA inkasá (tuzemské, v rámci SEPA krajín, v rámci VÚB,
a.s.) cez vybrane služby Nonstop Banking, z účtu podľa Cenníka VÚB, a. s. – Podnikatelia a iné právnické osoby,
platného od 1. 11. 2016.
Konečné sumy výťažkov určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v poradí E majú podobu:
výška
prihlásená
pohľadávok

č.
veriteľ
pohľ.
1-3
4-5
6-7

KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s., VIG, IČO: 31 595 545,
83,39 €
Štefánikova 17, Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 4,
22 904,65 €
Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s.,
IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1,
24 631,67 €
Bratislava
47 619,71 €

výška
zistených pomer
pohľadávok
%

v

výška uspokojenia
celková
po
suma
znížení

83,39 €

0,17 %

0,44 €

0,22 €

22 904,65 €

48,10 % 121,24 €

121,02 €

24 631,67 €

51,73 % 130,39 €

130,17 €

47 619,71 €

100,00 % 252,07 €

V prípade, ak správca po vyhotovení tohto konečného rozvrhu výťažku získa v prospech všeobecnej podstaty ďalší
výťažok nezaradený do tohto rozvrhu alebo budúce pohľadávky proti podstate vzniknú v menšom rozsahu, ako
v rozsahu zahrnutom v tomto rozvrhu, tak takto získané finančné prostriedky správca rozdelí medzi
nezabezpečených veriteľov pomerne podľa zistenej výšky ich pohľadávok.
Na základe uvedených skutočností Vám v súlade s ustanoveniami § 101 ZKR predkladáme ako príslušnému
orgánu, zástupcovi veriteľov, na schválenie konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty
úpadcu, Stanislav Hromádka, nar. 16. 10. 1991, bydliskom Údernícka 328/47, 972 51 Handlová, č. k. 40K/53/2015
S1220, a súčasne Vám určujeme lehotu do 24. 2. 2017 na jeho schválenie.
Nitra 23. 1. 2017
Na schválenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K001839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Papánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumenice 1373/23, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1988
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2016 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s udelením súhlasu
zástupcu veriteľov zo dňa 03.11.2016, zástupca veriteľov uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu
zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2016 zo dňa 10.08.2016 pod
položkou K018502 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu
podliehajúceho konkurzu

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
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) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2016 zo dňa 10.08.2016 pod položkou K018502.

2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej
len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní;
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva;
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva;
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi.
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) Záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36K/10/2016 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň pracovného voľna za 15. deň sa považuje
najbližší pracovný deň.
b) Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 100,- eur najneskôr v deň
podania ponuky na účte IBAN č. SK85 1111 0000 0011 6297 3002 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) Presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) Označenie predmetu kúpy
c) Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu
d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) Doklad o poukázaní 100,- eur ako zálohy na účet IBAN č. SK85 1111 0000 0011 6297 3002 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
f) Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou
g) Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu vo výške 100,- eur
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.

3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či
spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a
spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zástupca
veriteľov v súlade s uložením záväzného pokynu zástupcu veriteľov zo dňa 03.11.2016.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za
podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu najneskôr do dňa podpisu Kúpnej zmluvy so
správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100,- eur najneskôr do 15 dní odo
dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.6 Správca, ako aj zástupca veriteľov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 23.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Brtková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 262, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2016/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Valéria Brtková, nar.: 06.10.1964, bytom: Školská 262, 029 43 Zubrohlava, sp.zn. správc.spisu:
1K/4/2016/S1448, týmto najmä podľa § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p.,
dopĺňam súpis všeobecnej podstaty úpadkyne - jeho aktualizované znenie, zverejnený v OV č. 9/2017 dňa
13.01.2017 o nové súpisové zložky majetku – hnuteľné veci:
II. Hnuteľné veci - vozidlá

por.č. popis

umiestnenie

spoluvlast. súpisová
podiel
hodnota

dôvod zapísania
majetok inej osoby
deň
majetku tretej
ako úpadkyne:
zapísania
osoby

1

osobný automobil CITROEN C3, AB
HATCHBACK 5DV, šedá metalíza, VIN:
VF7FCKFVC29070672, EČV: NO084BS

Školská 262,
029 43
Zubrohlava

1/1 (BSM)

Manžel úpadkyne:
Majetok patrí do
3 500,00 € Vladimír Brtko, nar.
11.01.17
BSM
29.4.1961

2

osobný automobil Dacia Duster, AC KOMBI,
hnedá metalíza tmavá, VIN:
UU1HSDACN46589079, EČV: NO715BP

Školská 262,
029 43
Zubrohlava

1/1 (BSM)

Manžel úpadkyne:
Majetok patrí do
4 000,00 € Vladimír Brtko, nar.
11.01.17
BSM
29.4.1961

3

osobný automobil NISSAN MURANO, AC
KOMBI, farba žltá, VIN:
JN1TANZ50U0017850, EČV: NO868BL

Školská 262,
029 43
Zubrohlava

1/1 (BSM)

Manžel úpadkyne:
Majetok patrí do
4 000,00 € Vladimír Brtko, nar.
11.01.17
BSM
29.4.1961

V Žiline dňa 20.01.2017
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K001841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku:
súp. pol. 3 - kreditný úrok vo výške 0,04 EUR
súpisová hodnota : 0,04 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sadexcomp, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1732/3, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 439 177
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014/ S 1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Sadexcomp, s.r.o., so sídlom 1. mája 1732/3, 038 53 Turany, IČO:
36 439 177 v súlade s vydaným záväzným pokynom príslušného orgánu (zástupcu veriteľov) uverejnenom
v Obchodnom vestníku SR č. 226/2016 zo dňa 25.11.2016

vyhlasuje týmto oznamom 4. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného majetku úpadcu
ako súboru vecí:

Názov súpisovej položky

Súpisová hodnota v Eur

Počet kusov

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

registračná pokladnica MIRA

120,00

1

1/1

figuríny pánske+dámske+detské celé

180,00

6

1/1

elektronický systém ochrany tovaru

2 000,00

1

1/1

svetelný systém do predajne

1 350,00

busta 1/2 pánska, dámska, detská
reklama svetelná
svietidlá sadrokartón štvorcové

1

1/1

96,00

48

1/1

200,00

4

1/1

80,00

4

1/1

160,00

8

1/1

hasiaci prístroj

20,00

2

1/1

skriňa výkladná striebro

20,00

2

1/1

stolička

40,00

13

1/1

stolička kabínka

10,00

8

1/1

vysávač

10,00

3

1/1

294,00

49

1/1

svietidlá sadrokartón okrúhle

polica drevená
systém nerezové tyčky U krátke

90,00

10

1/1

systém nerezové tyčky U dlhé

330,00

30

1/1

polica drevená systém

279,00

31

1/1

spojka dlhá 1 m - priečka na vešanie

171,00

19

1/1

21,00

7

1/1

polica závesná pár

330,00

30

1/1

polica závesná jednotliv.

180,00

30

1/1

šikmá závesná tyčka

120,00

20

1/1

stojka na stenu tyčka

900,00

60

1/1

sklenené police

750,00

50

1/1

prehrávač DVD

60,00

3

1/1

záves tyčky nerez 1 m
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100,00

1

1/1

pult

45,00

1

1/1

nástenný systém na šatky

30,00

2

1/1

vrchná doska pult

15,00

6

1/1

stojan nerezový krížový

50,00

1

1/1

stojan slnko

50,00

1

1/1

5,00

1

1/1

pult na rifle

25,00

3

1/1

závesný systém stena

25,00

5

1/1

pult na topánky

SPOLU

8 156,00

(celý súbor vyššie uvedených vecí ďalej aj ako „Predmet speňažovania“)

a. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením: „Ponuka – SADEXCOMP súbor vecí–
neotvárať“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia
inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej pätnástym dňom o 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.

b. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na kúpu Predmetu speňažovania, inak sa na neskoršie podané
ponuky nebude prihliadať. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania,
nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr
v posledný deň lehoty určenej v písm. a) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.

c. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri);
2. Originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného
zákonného registra, nie staršie ako 30 dní od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny (s rozdelením na cenu s DPH a bez DPH) za Predmet speňažovania, ktorá bude splatná
najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.

d. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. c) tohto oznamu; ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia;

e. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 3 dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk v kancelárii správcu; na uzavretie kúpnej ceny vyzve správa záujemcu, ktorý ponúkne za Predmet
speňažovania najvyššiu kúpnu cenu;

f. Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať
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pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať
v stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tzn. ako stojí a leží.

V Žiline dňa 25.1.2017

KP recovery, k.s., správca

K001843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 93, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/7/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu Jana Chovanová, 93 Pečeňany 956 36, Slovenská republika, dátum
narodenia: 02.05.1965 týmto v zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu IBAN: SK40 0900 0000 0002
6308 9182, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

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

Mgr. Branislav Zemanovič, správca

K001844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROPO SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 504 424
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Adrián Fabian
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/68/2015/S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/68/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V označenej konkurznej veci oznamujem, že do kancelárie správcu bol doručený záväzný pokyn zabezpečeného
veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, Česká republika,
IČO: 649 48 242 zo dňa 27.12.2016 v tomto znení:
„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO:
649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608, organizačná
zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo:
2310/B (ďalej len „UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“), ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm.
b) ZKR ukladá Správcovi ako postupovať pri speňažovaní nasledujúceho majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to nehnuteľnosti zapísané na LV č.
12659 pre okres Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov a to:
- parcela registra „C“ parc. č. 6171/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 695m2
- parcela registra „C“ parc. č. 6171/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 532m2
- parcela registra „C“ parc. č. 6171/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 86m2
- parcela registra „C“ parc. č. 6171/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1187m2
- stavba CENTR. ZDR. SLUŽ. VITAL, súpisné číslo 11628, postavená na parcelách registra „C“ parc. č. 6171/6 a
parc. č. 6171/7
nachádzajúce sa v podielovom spoluvlastníctve Štefana Pončáka, rod. Pončáka, nar. 14.5.1953, Smreková 6,
Prešov o veľkosti ½-ica k celku a Róberta Pončáka, rod. Pončáka, nar. 2.3.1977, Tomášikova 24, Prešov o veľkosti
½-ica k celku v súpisovej hodnote 596.000,-Eur (ďalej len „Nehnuteľnosti“), tak ako ich súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 244/2016 a to tak, že správca Nehnuteľnosti speňaží spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm.
b) ZKR, teda správa poverí ich predajom dražobníka. Správca je oprávnený poveriť dražobníka zorganizovaním (1.
kola) dražby avšak pred vykonaním prvého kola dražby a každého ďalšieho kola dražby bude Správca povinný
požiadať od Banky ďalšie pokyny týkajúce sa najnižšieho podania, minimálneho prihodenia, prípadne ďalších
podmienok dražby.

Mgr. Adrián Fabian, správca

K001845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turczel Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/38/2016 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/38/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
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Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Renáta Turczel, narodená 23.11.1970, bytom Na
Vyhliadke 1683/45, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný
v zozname správcov MS SR zn. S 1154, v zmysle § 34 ods. 1 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 1.marca 2017 o 09-tej hodine v kancelárii
správcu konkurznej podstaty úpadcu v Nitre, na adrese Mariánska 6 s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
5. Záver
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
V Nitre, dňa 20.01.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K001846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Važec 888, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2014 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ súpisovej zložky

Popis

Celková suma v mene EUR

Súpisová hodnota majetku

Pohľadávka z účtu

Príjem z pracovného pomeru

40,-

40,- €

S pozdravom

JUDr. Erik Končok, správca

K001847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Binka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie Rimavy 446, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/94/2016 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/94/2016
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2K/94/2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty úpadcu: Vladimír Binka, nar. 19.04.1949, bytom Nábrežie Rimavy
446, 981 01 Hnúšťa, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
veriteľom úpadcu číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol
zriadený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., IBAN : SK17 1111 0000 0014 0957 8005.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 23.01.2017

K001848
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: 2K51/2014 - S 514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K51/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac október 2016 vo výške 62,53
EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 62,53 EUR

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac november 2016 vo výške 63,52
EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 63,52 EUR

Iná majetková hodnota: Zrážka zo mzdy úpadcu za mesiac december 2016 vo výške 63,61
EUR, Spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 63,61 EUR

V Hnúšti, 23. januára 2017

JUDr. Ján Čipka, správca

K001849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pozemné stavby Púchov, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1733, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 629 733
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. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2013 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru č. k. 28 K 6/2013
úpadca: Pozemné stavby Púchov, s.r.o., Svätoplukova 1733, PSČ: 020 01 Púchov, IČO: 31629733

Deň konania zasadnutia veriteľského výboru: 19.01.2017 o 14,00 hod – písomné hlasovanie

Prítomní:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
16.01.2017;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 16.01.2017
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 16.01.2017
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
Výbošteková – právnik oddelenia – písomné hlasovanie zo dňa 19.01.2017
5. člen: BISON, s.r.o. Moravská 4312, 020 01 Púchov v zastúpení Ing. Michal Bizoň – konateľ – písomné
hlasovanie zo dňa 13.01.2017

Program:
1. Otvorenie
2. Uloženie záväzného pokynu – vymáhanie pohľadávok súdnou cestou
3. Záver

ad 1) Otvorenie
V súlade s ust. §38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja z piatich členov.

Listom zo dňa 16.12.2016 Správca doručil predsedovi veriteľského výboru vyhodnotenie VI. ponukového kola
ponukového konania vo veci speňažovania peňažných pohľadávok v súpisnej hodnote 1.552.068,50 € a žiadosť
o udelenie záväzného pokynu.

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

ad 2) Uloženie záväzného pokynu – vymáhanie pohľadávok súdnou cestou

Slovenská konsolidačná, a.s. ako predseda VV zvolala emailom zo dňa 13.01.2017 hlasovanie veriteľského výboru
a zároveň navrhla ostatným členom veriteľského výboru, aby hlasovali za schválenie predložených uznesení.
Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru na hlasovanie per rollam najneskôr do termínu 19.01.2017 do 14,00
hod.

Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom na úpadcu Pozemné stavby
Púchov, s.r.o. v konkurze, so sídlom Svätoplukova 1733, Púchov, IČO: 31 629 733 udeľuje správcovi nevyhlasovať
ďalšie VII. kolo verejného ponukového konania na pohľadávky úpadcu zapísané v Obchodnom vestníku č. 88/2015
zo dňa 12.5.2015 pod značkou K010362 pod p. č. 128. Dlžníka LOJZO REAL, s.r.o. v hodnote 132.600 €, 129.
dlžníka Tichý a Kubík, s.r.o. a 130. Dlžníka Hrušecká stavební spol. s.r.o. a pohľadávky zapísané v Obchodnom
vestníku č. 137/2015 zo dňa 20.7.2015 pod značkou K016104 pod p. č. 140., 141. a 142. dlžníka ŠAMO AKTIV,
s.r.o. a ďalej ich vymáhať súdnou cestou, pričom správca bude i naďalej postupovať pri vymáhaní pohľadávok
postupovať s odbornou starostlivosťou prostredníctvom súdu.
Výsledok hlasovania – Uznesenie č. 1:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie č. 1: prijaté. Veriteľským výborom bolo schválené nasledovné Uznesenie č. 1:

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

Predseda VV zasadnutie VV ukončil.

Prílohy:
1. predseda: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava - písomné hlasovanie zo dňa
16.01.2017;
2. člen: IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica v zastúpení JUDr. Marián Karásek,
advokát - písomné hlasovanie zo dňa 16.01.2017
3. člen: JOVATECH s.r.o., Holubyho 2112/8, 915 01 Nové Mesto n/Váhom v zastúpení JUDr. Marián
Karásek, advokát - písomné hlasovanie zo dňa 16.01.2017
4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

59

Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

4. člen: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova č. 18, 832 37 Bratislava v zastúpení JUDr. Lenka
Výbošteková – právnik oddelenia – písomné hlasovanie zo dňa 19.01.2017
5. člen: BISON, s.r.o. Moravská 4312, 020 01 Púchov v zastúpení Ing. Michal Bizoň – konateľ – písomné
hlasovanie zo dňa 13.01.2017

V Bratislave, dňa 19.01.2017

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

K001850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EREZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda KVP 4, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 575 127
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30K/42/2015 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/42/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty úpadcu sa v zmysle § 76 ods. 3 ZKR a § 40 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 655/2005 Z.z. dopĺňa
o túto novú súpisovú zložku:

Por.č. 4:
-

nespotrebovaný preddavok na úhrady odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 846,77 EUR

K001851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 8887/53, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 607 901
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1K/14/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/14/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Railway Casted
Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 8887/53, Poprad, IČO: 46 607 901(ďalej len „úpadca“), týmto
opravuje znenie oznámenia o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktoré oznámenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2017 zo dňa 16.01.2017 pod položkou K000858.
Veriteľ:
Optifin
Sídlo: Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457

Invest

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

s.r.o.

5.753.619,99 €
2
Neuplatnené
29/53 – 29/54
09.01.2017

V Bratislave, dňa 23.01.2017
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K001852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Červený - ANTON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 526 270
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2012/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Anton Červený – ANTON, s miestom podnikania Nižná Úvrať 1304/32, 040 01 Košice, IČO 32526270
(ďalej aj ako len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Košice I pod spis. zn.: 30/K/14/2012.

Zvolávateľ zasadnutia:
Miroslav Hudák
trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice
(ďalej aj ako len „Predseda VV“)

Miesto zasadnutia:
Správcovská kancelária: Alžbetina 41, 040 01 Košice, dňa 20.01.2017, začiatok o 13:30 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
·
·

Miroslav Hudák, trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice;
Ing. Jaroslav Korim, trvale bytom Letná 1155/26, 040 01 Košice;

Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru / celkový počet hlasov prítomných členov
veriteľského výboru: 3/2.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2.)

Prejednanie a uloženie odporúčania v súvislosti so žiadosťou správcu zo dňa 03.01.2017,

3.)

Rôzne,

4.)

Záver.

1.)

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ zasadnutia – predseda veriteľského výboru Miroslav Hudák (ďalej
aj ako len „Predseda VV“) a ten prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej
prezentácie prítomných veriteľov Predseda VV konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných
členov uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná
väčšina jeho členov.

1. Prejednanie a uloženie odporúčania v súvislosti so žiadosťou správcu zo dňa 03.01.2017
V rámci tohto bodu programu Predseda VV prezentoval veriteľskému výboru žiadosť Správcu zo dňa 03.01.2017
o uloženie odporúčania v súvislosti s vyhodnotením verejného ponukového konania na predaj pohľadávok.

Predseda VV následne predniesol návrh uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:

„Veriteľský výbor vo veci:
speňažovania peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, v súlade so záväzným pokynom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru zverejneného v Obchodnom vestníku č. 230/2016, zo dňa 01.12.2016, odporúča
Správcovi odmietnuť ponuku jediného záujemcu doručenú v rámci verejného ponukového konania
vyhláseného Správcom formou zverejnenia v Obchodnom vestníku SR č. OV 237/2016, zo dňa 12.12.2016
a zároveň ukladá Správcovi záväzný pokyn zrealizovať ďalšie kolo verejného ponukového konania za
účelom speňaženia celého balíka pohľadávok, s tým, že minimálna výška navrhovanej kúpnej ceny za celý
balík pohľadávok bude na úrovni minimálne troch % súpisovej hodnoty celého balíka pohľadávok. Vo
zvyšku podmienok verejného ponukového konania, tieto ostávajú nezmenené oproti predchádzajúcemu
kolu verejného ponukového konania “.

Hlasovanie:
Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania možno konštatovať, že veriteľský výbor schválil uznesenie č. 1 v znení:
„Veriteľský výbor vo veci:
speňažovania peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 10.06.2013, pod č. 110/2013, v súlade so záväzným pokynom
veriteľského výboru zverejneného v Obchodnom vestníku č. 230/2016, zo dňa 01.12.2016, odporúča
Správcovi odmietnuť ponuku jediného záujemcu doručenú v rámci verejného ponukového konania
vyhláseného Správcom formou zverejnenia v Obchodnom vestníku SR č. OV 237/2016, zo dňa 12.12.2016
a zároveň ukladá Správcovi záväzný pokyn zrealizovať ďalšie kolo verejného ponukového konania za
účelom speňaženia celého balíka pohľadávok, s tým, že minimálna výška navrhovanej kúpnej ceny za celý
balík pohľadávok bude na úrovni minimálne troch % súpisovej hodnoty celého balíka pohľadávok. Vo
zvyšku podmienok verejného ponukového konania, tieto ostávajú nezmenené oproti predchádzajúcemu
kolu verejného ponukového konania “.

3.) Rôzne
V rámci tohto bodu programu Predseda VV vyzval prítomných veriteľov na prípadné otázky týkajúce sa
predmetného konkurzného konania, pričom následne prebehla diskusia medzi jednotlivými členmi veriteľského
výboru.

4.) Záver
Na záver sa Predseda veriteľského výboru poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru za účasť
a o 14.00 hod. zasadnutie veriteľského výboru uzavrel.

VYHOTOVIL:
Miroslav Hudák
trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trvale bytom Kurská 902/33, 040 22 Košice

V Košiciach dňa 20.01.2017

...............................................................................................
Predseda veriteľského výboru
Miroslav Hudák

K001853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMAX - X, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 13, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 764
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/49/2014 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/49/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 30K/49/2014 zo dňa 20. marca 2015 súd vyhlásil konkurz na majetok
úpadcu VAMAX – X, s.r.o., so sídlom 13, 055 62 Prakovce, IČO: 36 601 764, pričom ma zároveň ustanovil za
správcu majetku úpadcu. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 26. marca 2015, v čiastke
OV 59/2015.
Týmto v súlade s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem doplnenie súpisu oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31
320 155 o nasledovné súpisové zložky majetku - peňažné pohľadávky:

Dlžník

Sídlo

IČO Faktúra č. Dlžná suma

Právny
vzniku

dôvod Hodnota
zložky

Finančné
SR

riaditeľstvo Lazovná ulica 63, 974 01 Banská
Bystrica

-

50.980,52 € vrátenie dane

50.980,52 €

Finančné
SR

riaditeľstvo Lazovná ulica 63, 974 01 Banská
Bystrica

-

21.647,23 € vrátenie dane

21.647,23 €

72.627,75 €

72.627,75 €

Finančné riaditeľstvo SR CELKOM

JUDr. Milan Okajček, správca
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K001854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Vlahi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 180 416
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/30/2016 S1804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/30/2016
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčný správca k.s., správca úpadcu – Tomáš Vlahi, nar. 10.03.1986, IČO: 48 180 416, s miestom podnikania:
Vodárenská ulica 719/3, 930 39 Zlaté Klasy, občan SR, č.k. 36K/30/2016 podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške 350,- € možno zložiť do uplynutia lehoty
na popretie pohľadávok na bankový účet vedený vo Fio banke, a.s., pod č.ú. (IBAN kód): SK37 8330 0000 0021
0114 3587, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Insolvenčný správca k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K001855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 35 761 903,
sp. zn. 8K/31/2016, správca úpadcu JUDr. Margita Hrivňáková, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zapísanie prihlásených pohľadávok nasledovných veriteľov:
- Ing. Peter Turian - ERMONT, so sídlom Š. Králika 10, 841 07 Bratislava, v celkovej prihlásenej sume 3.293,87 Eur,
- SWAN, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, v celkovej prihlásenej sume 224,81 Eur,
do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Bratislave dňa 23. 1. 2017
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K001856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lubomír Kruliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blahútova 36, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/13/2015 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/13/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

5

Peňažná
pohľadávka

Lubomír Kruliš, Blahútová 36,
900 36 Chorvátsky Grob

Zrážky z príjmov za obdobie
1/1
8/2016 - 12/2016

Súpisová
hodnota majetku

274,97 €

JUDr. Barbora Hudeková, správca.

K001857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Barčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 223, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/27/2016 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/27/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

(A) VŠEOBECNÁ ČASŤ
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.06.2016, sp. zn.
8K/27/2016. Za správcu úpadcu bol ustanovený správca Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom
kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. S1629. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 111/2016 dňa 09.06.2016 pod zn. K013638.
Schôdze veriteľov úpadcu sa dňa 12.09.2016 nezúčastnil žiaden z veriteľov úpadcu, v dôsledku čoho v konkurze
nebol zvolený zástupca veriteľov.
(A1) VÝŤAŽOK ZO SPEŇAŽENIA MAJETKU
Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu pozostáva z
nasledovných položiek:
1) nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €
(súpisová zložka č. 1),
2) zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie od mája 2016 do decembra 2016 vo výške 8.501,48 € (súpisové zložky č. 2 6, 9 a 10),
3) vymožené peňažné pohľadávky a iné majetkové hodnoty vo výške 301,14 € (súpisové zložky č. 7 a 8).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma výťažku je vo výške 9.466,50 €. Úplné znenie súpisu všeobecnej podstaty aktualizovaného k
dnešnému dňu tvorí prílohu č. 1 tohto rozvrhu.
(A2) POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE
Správca dňa 02.12.2016 zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate. Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 234/2016 dňa 07.12.2016 pod zn.
K027688. Proti zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate nebola podaná žiadna námietka.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate je vo výške 3.616,58 €. Zoznam pohľadávok proti
všeobecnej podstate aktualizovaný k dnešnému dňu tvorí prílohu č. 2 tohto rozvrhu.
(B) ROZVRHOVÁ ČASŤ
Suma určená na vyplatenie nezabezpečených veriteľov v rámci konečného rozvrhu výťažku vychádza z
nasledovného prepočtu:
Výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu tvoriaceho všeobecnú podstatu

9.466,50 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

- 3.616,58 €

Výsledná suma na vyplatenie nezabezpečených veriteľov

5.849,92 €

Z rozvrhovanej sumy 5.849,92 € budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne a to nasledovným spôsobom:
Por. č.
1/1

Veriteľ
Consumer Finance Holding, a.s.

1/2

Consumer Finance Holding, a.s.

1/3

Consumer Finance Holding, a.s.

1/4

Prihlásená suma
4.151,92 €

Zistená suma
4.151,92 €

Podiel
6,045 %

K rozvrhu
353,63 €

4.868,64 €

4.868,64 €

7,089 %

414,70 €

1.740,98 €

1.740,98 €

2,535 %

148,30 €

Consumer Finance Holding, a.s.

1.150,11 €

1.150,11 €

1,674 %

97,93 €

1/5

Consumer Finance Holding, a.s.

1.755,71 €

1.755,71 €

2,556 %

149,52 €

1/6

Consumer Finance Holding, a.s.

927,22 €

927,22 €

1,350 %

78,97 €

2/1

OTP Banka Slovensko, a.s.

18.210,25 €

18.210,25 €

26,513 %

1.550,99 €

2/2

OTP Banka Slovensko, a.s.

2.205,98 €

2.205,98 €

3.212 %

187,90 €

3

Poštová banka, a.s.

13.785,05 €

13.785,05 €

20,070 %

1.174,08 €

4/1

Slovenská sporiteľňa, a.s.

19.266,41 €

19.266,41 €

28,051 %

1.640,96 €

4/3

Slovenská sporiteľňa, a.s.

621,53 €

621,53 €

0,905 %

52,94 €

SPOLU

68.683,80 €

68.683,80 €

100,000 %

5.849,92 €

Do rozvrhu nie je zahrnutá pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 11,15 €, pôvodne vedená pod č.
4/2, pretože veriteľ dňa 04.11.2016 zobral prihlášku tejto pohľadávky v celom rozsahu späť. Zoznam prihlásených
pohľadávok aktualizovaný k dnešnému dňu tvorí prílohu č. 3 tohto rozvrhu.
V Bratislave dňa 23.01.2017
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K001858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Čilek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa-Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/32/2016 S1636 TT
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
23K/32/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Peter Čilek, nar. 11.01.1973, trvale bytom Gorkého 1656/1, 927 05 Šaľa – Veča, 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:
18. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 2.605,85 €
19. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 1.893,12 €
20. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 1.737,74 €
21. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 1.897,20 €
22. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 1.992,06 €
23. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 1.992,06 €
LexCreditor k.s.

K001859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amera Slovakia Kremnica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 640 069
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/45/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/45/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Mincovňa Kremnica, štátny podnik, so sídlom Štefánikovo námestie 25/24, 967 01
Kremnica, IČO: 00 010 448, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1
v celkovej výške 39.436,32 Eur.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K001860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 093 530
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/60/2016 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/60/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca úpadcu rodinná záležitosť s.r.o. v likvidácii so sídlom Seberíniho 1, 821
03 Bratislava, IČO: 48 093 530, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 09.01.2017, č.k.
8K/60/2016–81, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, na prízemí budovy Ubytovne Prima v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť vopred elektronicky na adrese plechlo.spravca@gmail.com.

K001861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: L E H O R, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 16, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 754 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Hetényiová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 6R/1/2016 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/1/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O ZAVEDENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
Mgr. Veronika Hetényiová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Dozorný správca"), v
zmysle ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR") oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného
plánu obchodnej spoločnosti L E H O R, spol. s r.o., so sídlom Lietavská 16, 851 06 Bratislava, IČO: 35 754 524,
(ďalej aj len ako „Dlžník") potvrdeného Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 6R/1/2016 zo dňa
09.01.2017, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 15/2017, zo dňa 23.01.2017 sa nad Dlžníkom zavádza dozorná
správa.
Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu osoby podliehajúcej dozornej správe, zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v
Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na
majetok Dlžníka.
Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy
podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:
·
·
·

založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo
inej právnickej osobe;
prevod, umožnenie bezodplatného užívania alebo zaťaženie majetku Dlžníka zabezpečovacím právom
alebo vecným bremenom;
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uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
vykonanie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu, t.j.
bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Dlžník poskytne
alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia,
ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
akékoľvek plnenie peňažného záväzku Dlžníka v hodnote prevyšujúcej 10.000,00 € alebo viacerých
peňažných záväzkov Dlžníka voči tomu istému subjektu v hodnote prevyšujúcej 30.000,00 € v priebehu
šiestich (6) mesiacov;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote
prevyšujúcej 30.000,00 €;
uzatvorenie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Dlžníka alebo záväzok Dlžníka
strpieť určitú činnosť alebo záväzok Dlžníka zdržať sa určitej činnosti po dobu viac ako šesť (6) mesiacov;
každý právny úkon medzi Dlžníkom a jeho spriaznenými osobami alebo medzi Dlžníkom a spriaznenými
osobami veriteľov Dlžníka.

Ak Predkladateľ plánu urobí bez súhlasu Správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Správcu podľa
predchádzajúceho bodu Záväznej časti Plánu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však
možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením Plánu bol na majetok Predkladateľa plánu vyhlásený
konkurz.
V Nitre, dňa 23.01.2017
Mgr. Veronika Hetényiová

K001862
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti
Adresa kde sa
Spoluvlastnícky
Súpisová
poznámka nehnuteľná vec
podiel
hodnota
nachádza

Popis nehnuteľnej veci

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Krupina,katastrálnym odborom, obec
Dudince, k.ú. Dudine zapísané
na LV č. 994 ako
·
pozemok par. č. C- KN 1332/14 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 58 m2,
·
pozemok par. č. C- KN 1332/27 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2,
na LV č. 1141 ako
·
pozemok par. č. C- KN 1332/20 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 57 m2,
·
pozemok par. č. C- KN 1333 zastavané plochy a nádvoria
1/1
o výmere 489 m2,
na LV č. 1069 ako
·
pozemok par. č. C- KN 1332/13 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 271 m2,
·
pozemok par. č. C- KN 1332/26 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 131 m2,

Majetok
BSM

v
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rozostavaná stavba rodinného domu, súp.č. 377, postavená na
pozemku – p.č. C-KN 1332/26, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 131 m2, rozostavaná stavba rodinného domu, súp.č. 377,
postavená na pozemku – p.č. C-KN 1332/27, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 31 m2,

Iná majetková hodnota

popis

suma

Súpis.
hodnota

Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - nespotrebovaný preddavok na odmenu a výdavky 663,88 ,663,88 ,- €
predbežného správcu
€
Obchodný podiel v spol. LORAKK, s.r.o., IČO: 45379742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 17633/S
so sídlom spoločnosti Merovská 274,
962 71 Dudince

Poznámka

Majetok
BSM

v

K001863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Tuzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lotyšská 12, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 36, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/32/2016/S31
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/32/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr.Viola Dudáková,správca úpadcu Beata Turzová, nar.11.03.1957, bytom Lotyšská 12, Bratislava oznamuje
týmto, že dražba majetku úpadcu, ktorá sa mala konať dňa 07.02.2016 na notárskom úrade JUDr.Idy Plichtovej v
Bratislave sa neuskutoční.

K001864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Peter Uličný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kupeckého 335/63, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2016, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote
do zoznamu pohľadávok
1. Inšpektorát práce, Hlavná 2 , Žilina v sume : 650.- €
V Trebišove , 23.01.2017
Vyhotovil: Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K001865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Durajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 47, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1975
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. Marta Todeková
Sídlo správcu:
Namestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/86/2016 S609
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/86/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Adriana Durajová, nar. 04. 07. 1975, bytom Bečov 47, 974 01 Sebedín Bečov , oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správkyne na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, počas stránkových
hodín v dňoch pondelok - piatok v čase od 8,00 do 12,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do spisu možno podať na vyššie uvedenej adrese, respektíve na čísle telefónu 0903528361.
JUDr. Marta Todeková, správkyňa konkurznej podstaty

K001866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, správca reštrukturalizačného konania dlžníka, obchodnej spoločnosti CO.BE.R. spol. s r.o. so
sídlom Suchý jaroj 6215, 066 19 Humenné, IČO: 31 704 166, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 30124/P, oznamuje, že do správcovského spisu uvedeného reštrukturalizačného
konania sp.zn. 2R/3/2016, možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 18, 066 01 Humenné,
počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 9.00 – 12.00 hod. a od 13.00 hod – 16.00 hod. Žiadosti na
nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.: 0908 604 334.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K001867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CO.BE.R. spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 704 166
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/3/2016 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/3/2016
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 12.01.2017, č.k. 2R/3/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 19.01.2017,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresného súdu Prešov zo dňa 12.01.2017, č.k. 2R/3/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 19.01.2017,
bola povolená reštrukturalizácia dlžníka CO.BE.R. spol. s r.o., so sídlom Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné,
Slovenská republika, IČO: 31 704 166.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 20.01.2017 a zároveň týmto dňom bola
povolená reštrukturalizácia dlžníka.
V zmysle zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ( ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote
30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Ing.
Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovenská Republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa neprihliada.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, inak
zabezpečovacie právo zanikne. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je
viazaný na splnenie podmienky. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
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
povolenia reštrukturalizácie Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len
do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho
pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Ing. Dušan Kuruc, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No.1346/2000 dated 29th of May 2000, as the trustee of the
debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Prešov from 12th of January 2017, No.
2R/3/2016, published in Commercial Journal on 19th of January 2017, was permitted restructuring on debtor
CO.BE.R. spol. s r.o., Suchý jarok 6215, 066 19 Humenné, Slovakia, Id. No.:31 704 166.
This resolution of the District court Prešov became valid on 20th of January 2017. The restructuring was permitted

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District court Prešov became valid on 20th of January 2017. The restructuring was permitted
as of this date.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act ( hereinafter only „ the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 30 days beginning with the permission
restructuring in one original to the trustee of the restructuring to the address Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova
18, 066 01 Humenné, Slovak Republic. Registrations that will not be delivered on time will be ignored.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 30
days beginning with the permission restructuring in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights
lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims
in the same way. The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by
the law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be ignored.
The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor’s estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each
secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent.
The total amount of claim in the registration form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not
state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of
claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form may be corrected or amended only by replacing the original registration form by a new registration
form, but only into the deadline for logging claims. On request, the trustee shall issue a certificate to the creditor that
his claim was registered in the list of claims.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.

Ing. Dušan Kuruc, trustee of the debtor

K001868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ďuriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 16, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/44/2015 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/44/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Anna Ďuriková, nar. 05.09.1951,
Gorkého 16, 058 01 Bardejov v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa PROFI CREDIT Slovakia,
s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, IČO: 35 792 752 doručené správcovi Súhrnnou prihláškou
nezabezpečených pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:

Číslo príhlášky

Istina

1
2

842,53EUR
19,70,EUR

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

107,13 EUR

Náklady z uplatnenia

Celková suma
949,66 EUR
19,70 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K001869
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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 / doplnenie:

1. Hnuteľný majetok
Popis veci: Osobné vozidlo
Názov veci: PEUGEOT 406 3.0 V6
VIN: VF38CXFZE80555639
Rok výroby: 1998
Farba: zelená metalíza tmavá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

76

Obchodný vestník 18/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.01.2017

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 800,00 Eur
Deň zapísania majetku do súpisu: 20.01.2017
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K001870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Amiriová Jana, MUDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mukačevská 13, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/44/2016 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/44/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu MUDr. Jana Amiriová, bytom Prešov, nar.: 10.01.1969,
týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 17.03.2017 o 10.00 hod. (prezentácia od 09.45 h
do 10.00 h) v kancelárií správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.
MUDr. Alexandra 4
060 01 Kežmarok

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.

Program
1.
2.
Správa
o
3.
Rozhodovanie
4. Voľba zástupcu veriteľov

Otvorenie
činnosti
správcu
a
o
výmene
správcu

stave
podľa

konkurzného
§
36

5. Záver
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Prvá arbitrážna k.s.
správca úpadcu

K001871
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 zvolaní schôdze veriteľov

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty Ivan Luprich, bytom A. Žarnova 861/7, 971 01 Prievidza, nar.:
25.12.1976, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2017 o 10.00 hod. (prezentácia
od 09.45 h do 10.00 h) v kancelárií správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.
Križkova 9,
811 04 Bratislava.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, zástupcovia
veriteľov predložia splnomocnenie (poverenie na zastupovanie) a doklad totožnosti.

Program
1.
2.
Správa
o
3.
Rozhodovanie
4. Voľba zástupcu veriteľov

Otvorenie
činnosti
správcu
a
o
výmene
správcu

stave
podľa

konkurzného
§
36

5. Záver

Prvá arbitrážna k.s.,
správca úpadcu

K001872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Csákiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 9, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.6.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
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Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2014 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
typ súpisovej
hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

iná majetková
hodnota

zrážky zo mzdy za mesiac 12/2016 v rozsahu v akom podliehajú
1/1
exekúcii

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

súpisová
hodnota
majetku v EUR

majetok
23.1.2017 podliehajúci 290,00
konkurzu

V Bratislave 23.1.2017

K001873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RUŽA NR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská /Zelokvet/ ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 365 934
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2016/S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca úpadcu RUŽA NR, s.r.o. „v konkurze„ so sídlom
Bratislavská /Zelokvet/, 949 01 Nitra, IČO: 44 365 934 týmto oznamuje, že dňa 20.01.2017 udelil zabezpečený
veriteľ záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu evidovanú pod súpisovou položkou č.
783 zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 25.11.2016 č. 226/2016 pod K026820 formou priameho predaja
hnuteľnej veci v ponukovom konaní. Bližšie informácie a podmienky ponukového konania budú zverejnené
v oznámení o ponukovom konaní na webovom sídle Správcu na www.gbkr.sk.

V Leviciach dňa 24.01.2017
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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